
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

571.41االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد571.81286,175,933 االغالق

27المتدولة الشركات0.07% التغير نسبه

5المرتفعة0.40677,665,768(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره344

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SBPT29.10028.000-3.78العام للنقل العراق بغدادHPAL8.0008.5006.25فلسطين فندق

IITC17.00016.400-3.53للسجاد العراقيةSMRI2.8302.9905.65العقارية  المعمورة

SKTA3.9103.820-2.30الكرخ العاب مدينةIIDP1.1901.2000.84للتمور  العراقية

IMAP2.9002.840-2.07الدوائية المنصورAISP11.65011.7000.43البذور انتاج

BCOI0.6900.680-1.45التجاري المصرفTASC9.1909.2000.11سيل اسيا

IICM0.8600.850-1.16الكارتون صناعات

BNOI1.3401.330-0.75االهلي المصرف

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)

IBSD199,205,47229.45.490الغازية  بغدادSMRI57,285,35520.02.990العقارية  المعمورة

TASC169,765,00825.19.200سيل اسياIBSD36,413,62212.75.490الغازية  بغداد

SMRI162,137,13323.92.990العقارية  المعمورةBGUC35,050,70712.20.190الخليج مصرف

IMAP36,217,4825.32.840الدوائية المنصورBIME23,000,0008.00.190االوسط الشرق مصرف

INCP18,215,5002.72.650الكيمياوية الصناعاتBBAY20,480,0007.20.120بابل مصرف

AISP15,931,3302.411.700البذور انتاجTASC18,461,0006.59.200سيل اسيا

SMOF9,491,9721.414.000االلعاب لمدن الموصلBUND18,000,0006.30.150المتحد المصرف

208,690,68472.92610,963,89790.16

677,665,768الكلي مجموع286,175,933الكلي 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

2021/6/27

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد368,720

3المتدولة الشركات

0المرتفعة254,070

0المنخفضة

3المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1600.1600.00االسالمي العطاء مصرف

SIGT1.3201.3200.00النفطية المنتجات نقل

BRTB1.0001.0000.00االقليم 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)

SIGT220,07086.61.320النفطية المنتجات نقلBLAD200,00054.20.160االسالمي العطاء مصرف

BLAD32,00012.60.160االسالمي العطاء مصرفSIGT166,72045.21.320النفطية المنتجات نقل

BRTB2,0000.81.000االقليم مصرفBRTB2,0000.51.000االقليم مصرف

368,720100.00254,070100.00

254,070الكلي مجموع368,720الكلي 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

2021/6/27

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


