
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

567.76االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد572.551,068,820,616 االغالق

33المتدولة الشركات0.84% التغير نسبه

15المرتفعة4.791,214,647,240(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره847

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

HISH9.1008.850-2.75عشتار فنادقBBAY0.1200.1308.33بابل مصرف

IKLV1.7901.760-1.68اللقاحات النتاج الكنديBUND0.1400.1507.14المتحد المصرف

IITC16.50016.250-1.52للسجاد العراقيةBBOB0.6000.6305.00بغداد مصرف

AIPM4.5004.450-1.11اللحوم تسويقBIIB0.4300.4504.65االسالمي  المصرف

BNOI1.3301.320-0.75االهلي المصرفBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

AISP11.80011.750-0.42البذور انتاجIMAP2.5502.6303.14الدوائية المنصور

BASH0.4100.4202.44اشور مصرف

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)

IBSD266,848,48422.05.500الغازية  بغدادBBAY235,191,85022.00.130بابل مصرف

BBOB138,094,87511.40.630بغداد مصرفBBOB223,471,92620.90.630بغداد مصرف

SKTA126,932,47610.53.900الكرخ العاب مدينةBUND116,500,00010.90.150المتحد المصرف

IMAP110,668,0889.12.630الدوائية المنصورBCOI67,849,3936.30.680التجاري المصرف

HBAY84,090,7636.983.500بابل فندقBIME55,894,2325.20.200االوسط الشرق مصرف

SMRI74,847,2456.22.900العقارية  المعمورةBGUC55,627,2125.20.190الخليج مصرف

AISP72,135,5005.911.750البذور انتاجIBSD49,007,0764.65.500الغازية  بغداد

803,541,68975.18873,617,43171.92

1,214,647,240الكلي مجموع1,068,820,616الكلي 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

2021/6/20

 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
 

45المدرجة الشركات عدد5,939,674

3المتدولة الشركات

3المرتفعة3,846,810

0المنخفضة

0المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1500.1606.67االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4000.4102.50األئتمان مصرف

SIGT1.3901.4000.72النفطية المنتجات نقل

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)

SIGT2,298,81059.81.400النفطية المنتجات نقلBROI3,500,00058.90.410األئتمان مصرف

BROI1,420,00036.90.410األئتمان مصرفSIGT1,639,67427.61.400النفطية المنتجات نقل

BLAD128,0003.30.160االسالمي العطاء مصرفBLAD800,00013.50.160االسالمي العطاء مصرف

5,939,674100.003,846,810100.00

3,846,810الكلي مجموع5,939,674الكلي 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

2021/6/20

ربحية 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


