
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

572.52االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد571.41549,553,619 االغالق

31المتدولة الشركات0.19-% التغير نسبه

7المرتفعة1.11736,402,382-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

14المستقره384

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

%

SMRI2.9302.830-3.41العقارية  المعمورةIRMC9.70010.4007.22الجاهزة االلبسة

IMOS7.0206.850-2.42الحديثة الخياطةIITC16.50017.0003.03للسجاد العراقية

BIIB0.4500.440-2.22االسالمي  المصرفTASC9.0809.1901.21سيل اسيا

HPAL8.1508.000-1.84فلسطين فندقAIPM4.4504.4700.45اللحوم تسويق

IMAP2.9402.900-1.36الدوائية المنصورSBPT29.00029.1000.34العام للنقل العراق بغداد

IKLV1.8201.800-1.10اللقاحات النتاج الكنديSKTA3.9003.9100.26الكرخ العاب مدينة

BNOI1.3501.340-0.74االهلي المصرفHBAG8.0108.0200.12بغداد فندق

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)

BCOI157,492,50021.40.690التجاري المصرفBCOI228,250,00041.50.690التجاري المصرف

TASC156,606,59521.39.190سيل اسياBBOB62,000,00011.30.620بغداد مصرف

INCP78,539,51810.72.660الكيمياوية الصناعاتBGUC56,177,00010.20.190الخليج مصرف

IMAP70,745,9329.62.900الدوائية المنصورINCP29,535,6675.42.660الكيمياوية الصناعات

IBSD56,548,5227.75.490الغازية  بغدادBIME25,000,0004.50.190االوسط الشرق مصرف

SMRI39,731,5005.42.830العقارية  المعمورةIMAP24,249,9984.42.900الدوائية المنصور

BBOB38,160,0005.20.620بغداد مصرفBASH22,500,0004.10.410اشور مصرف

447,712,66581.47597,824,56781.18

736,402,382الكلي مجموع549,553,619الكلي 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

2021/6/24

 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 التخطيط دائرة 

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص

 

44المدرجة الشركات عدد1,924,400

2المتدولة الشركات

1المرتفعة811,208

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SIGT1.3001.3201.54النفطية 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)

BROI779,00096.00.410األئتمان مصرفBROI1,900,00098.70.410األئتمان مصرف

SIGT32,2084.01.320النفطية المنتجات نقلSIGT24,4001.31.320النفطية المنتجات نقل

1,924,400100.00811,208100.00

811,208الكلي مجموع1,924,400الكلي 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

2021/6/24

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


