
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

574.31االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد572.27742,069,098 االغالق

31المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

11المرتفعة2.041,152,071,170-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

10المستقره639

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.1300.120-7.69بابل مصرفIMAP2.6502.8708.30الدوائية المنصور

BGUC0.2000.190-5.00الخليج مصرفSBPT28.50029.9505.09العام للنقل العراق بغداد

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفSMOF14.00014.7005.00االلعاب لمدن الموصل

BASH0.4200.410-2.38اشور مصرفBNOI1.3201.3603.03االهلي المصرف

IIDP1.1901.170-1.68للتمور  العراقيةIITC16.42016.7001.71للسجاد العراقية

BBOB0.6300.620-1.59بغداد مصرفHISH8.8509.0001.69عشتار فنادق

TASC9.1909.080-1.20سيل اسياSMRI2.9402.9701.02العقارية  المعمورة

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)

IBSD372,288,66132.35.500الغازية  بغدادBBOB156,280,00021.10.620بغداد مصرف

TASC188,459,93916.49.080سيل اسياBIME111,376,45015.00.200االوسط الشرق مصرف

AISP125,630,16510.911.760البذور انتاجBUND101,000,00013.60.150المتحد المصرف

BBOB97,268,6008.40.620بغداد مصرفIBSD67,813,7769.15.500الغازية  بغداد

IKLV58,191,0005.11.800اللقاحات النتاج الكنديBBAY66,918,6499.00.120بابل مصرف

IMAP51,380,6284.52.870الدوائية المنصورBCOI40,850,0005.50.690التجاري المصرف

INCP51,240,3084.42.660الكيمياوية الصناعاتIKLV32,350,0004.41.800اللقاحات النتاج الكندي

576,588,87577.70944,459,30181.98

1,152,071,170الكلي مجموع742,069,098الكلي 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

2021/6/22

 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 عدد1,743,456,117

6المتدولة الشركات

1المرتفعة1,411,132,235

2المنخفضة

3المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SIGT1.4001.300-7.14النفطية المنتجات نقلSAEI0.7100.7708.45العقارية  االمين

BLAD0.1700.160-5.88االسالمي العطاء 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)

BIDB1,397,251,62099.00.810الدولي التنمية مصرفBIDB1,725,002,00098.90.810الدولي التنمية مصرف

SAEI10,040,7990.70.770العقارية  االمينSAEI13,039,9990.70.770العقارية  االمين

IMCI1,391,2800.168.000الكيماوية الصنائعBLAD2,450,0000.10.160االسالمي العطاء مصرف

SIGT1,236,5350.11.300النفطية المنتجات نقلBROI2,000,0000.10.410األئتمان مصرف

BROI820,0000.10.410األئتمان مصرفSIGT943,6580.11.300النفطية المنتجات نقل

BLAD392,0000.030.160االسالمي العطاء مصرفIMCI20,4600.00168.000الكيماوية الصنائع

1,743,456,117100.001,411,132,235100.00

1,411,132,235الكلي مجموع1,743,456,117الكلي 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

2021/6/22

 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


