
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات البحوث دائرة 

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

572.55االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد574.311,037,601,494 االغالق

32المتدولة الشركات0.31% التغير نسبه

13المرتفعة1.761,341,084,328(نقطه)التغير مقدار
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16المستقره768
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IMIB2.8002.750-1.79والدراجات المعدنٌةIMOS6.4007.0209.69الحدٌثة الخٌاطة

IICM0.8600.850-1.16الكارتون صناعاتBGUC0.1900.2005.26الخلٌج مصرف

AAHP0.9900.980-1.01الزراعً لالنتاج االهلٌةSBPT28.00028.5001.79الركاب لنقل بغداد

IKLV1.7601.7901.70اللقاحات النتاج الكندي

BCOI0.6800.6901.47التجاري المصرف

SMRI2.9002.9401.38العقارٌة  المعمورة

IITC16.25016.4201.05للسجاد العراقٌة
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IBSD274,537,55420.55.510الغازٌة  بغدادBBOB296,926,00028.60.630بغداد مصرف

TASC227,111,88816.99.190سٌل اسٌاBIME195,481,28618.80.200االوسط الشرق مصرف

AISP194,388,20014.511.830البذور انتاجBCOI145,841,29814.10.690التجاري المصرف

BBOB189,980,64014.20.630بغداد مصرفBGUC124,020,00012.00.200الخلٌج مصرف

BCOI100,471,4967.50.690التجاري المصرفIBSD50,037,2124.85.510الغازٌة  بغداد

IMAP55,644,5344.12.650الدوائٌة المنصورBIBI34,075,0003.30.280االستثمار مصرف

INCP54,985,3134.12.650الكٌمٌاوٌة الصناعاتBNOI33,876,9203.31.320االهلً المصرف

880,257,71684.841,097,119,62481.81

1,341,084,328الكلي مجموع1,037,601,494الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/6/21

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد8,475,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة3,234,750

0المنخفضة
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BLAD0.1600.1706.25االسالمي العطاء مصرف
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BROI3,064,75094.70.410األئتمان مصرفBROI7,475,00088.20.410األئتمان مصرف

BLAD170,0005.30.170االسالمي العطاء مصرفBLAD1,000,00011.80.170االسالمي العطاء مصرف

8,475,000100.003,234,750100.00

3,234,750الكلي مجموع8,475,000الكلي 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

2021/6/21

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


