
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

571.66االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد573.34501,229,803 االغالق

28المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

13المرتفعة1.68822,919,780(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره384
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(دينار)

 سعر
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 نسبة

% التغير
الشركة اسم
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الشركة

 السابق االغالق سعر
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BASH0.4100.400-2.44اشور مصرفHMAN10.00011.00010.00المنصور فندق

BNOI1.3301.310-1.50االهلي المصرفHBAG8.0208.8209.98بغداد فندق

AISP11.71011.650-0.51البذور انتاجSBPT28.00029.5005.36العام للنقل العراق بغداد

TASC9.2009.170-0.33سيل اسياHISH9.0009.3003.33عشتار فنادق

IMIB2.6302.7002.66والدراجات المعدنية

SMOF14.00014.2001.43االلعاب لمدن الموصل

HNTI8.0008.1001.25السياحية االستثمارات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

INCP121,778,50014.82.660الكيمياوية الصناعاتBCOI163,833,20132.70.690التجاري المصرف

IBSD120,173,51614.65.480الغازية  بغدادBIME103,379,03620.60.190االوسط الشرق مصرف

BCOI112,906,57713.70.690التجاري المصرفINCP45,890,0009.22.660الكيمياوية الصناعات

SMRI104,627,69612.72.960العقارية  المعمورةSMRI35,814,7027.12.960العقارية  المعمورة

TASC92,719,00011.39.170سيل اسياIKLV27,250,0005.41.820اللقاحات النتاج الكندي

IKLV49,081,8826.01.820اللقاحات النتاج الكنديIBSD21,966,0584.45.480الغازية  بغداد

SBPT48,281,5005.929.500العام للنقل العراق بغدادBIIB17,100,0003.40.450االسالمي  المصرف

415,232,99782.84649,568,67178.93

822,919,780الكلي مجموع501,229,803الكلي 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

2021/6/29

 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 عدد4,490,388

2المتدولة الشركات

0المرتفعة3,572,904

1المنخفضة

1المستقره9
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BROI0.4100.390-4.88األئتمان مصرف
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SIGT2,597,90472.71.320النفطية المنتجات نقلBROI2,500,00055.70.390األئتمان مصرف

BROI975,00027.30.390األئتمان مصرفSIGT1,990,38844.31.320النفطية المنتجات نقل

4,490,388100.003,572,904100.00

3,572,904الكلي مجموع4,490,388الكلي 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

2021/6/29

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


