
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )

564.87االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد567.76800,247,474 االغالق

30المتدولة الشركات0.51% التغير نسبه

10المرتفعة2.89806,142,179(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

10المستقره499

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HISH9.4609.100-3.81عشتار فنادقAIRP18.00019.80010.00الزراعية المنتجات

IMIB2.9002.800-3.45والدراجات المعدنيةBNOI1.2301.3308.13االهلي المصرف

BASH0.4200.410-2.38اشور مصرفBIME0.1900.2005.26االوسط الشرق مصرف

BIIB0.4400.430-2.27االسالمي  المصرفIITC15.75016.5004.76للسجاد العراقية

SKTA3.8903.820-1.80الكرخ العاب مدينةSMRI2.7502.8503.64العقارية  المعمورة

BMNS0.5800.570-1.72المنصور مصرفIKLV1.7301.7903.47اللقاحات النتاج الكندي

SBPT28.35028.000-1.23العام للنقل العراق بغدادINCP2.5302.6002.77الكيمياوية الصناعات

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD248,768,00530.95.500الغازية  بغدادBIME207,800,00026.00.200االوسط الشرق مصرف

SMRI96,665,25412.02.850العقارية  المعمورةBUND117,000,00014.60.140المتحد المصرف

AISP68,558,7728.511.800البذور انتاجBBAY99,000,00012.40.120بابل مصرف

IMAP53,571,7896.62.550الدوائية المنصورBBOB84,982,40010.60.600بغداد مصرف

BCOI51,965,0006.40.680التجاري المصرفBCOI76,800,0009.60.680التجاري المصرف

BBOB50,887,0166.30.600بغداد مصرفIBSD45,675,0005.75.500الغازية  بغداد

INCP43,196,5005.42.600الكيمياوية الصناعاتSMRI34,880,1794.42.850العقارية  المعمورة

666,137,57983.24613,612,33676.12

806,142,179الكلي مجموع800,247,474الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/6/17

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد1,400,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة835,000

1المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IHFI1.4001.350-3.57المنزلي صناعةاالثاث

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IHFI675,00080.81.350المنزلي صناعةاالثاثBLAD800,00057.10.150االسالمي العطاء مصرف

BLAD120,00014.40.150االسالمي العطاء مصرفIHFI500,00035.71.350المنزلي صناعةاالثاث

BROI40,0004.80.400األئتمان مصرفBROI100,0007.10.400األئتمان مصرف

1,400,000100.00835,000100.00

835,000الكلي مجموع1,400,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/6/17

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


