
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.66االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد570.95201,654,830 االغالق

25المتدولة الشركات0.47-% التغير نسبه

4المرتفعة2.71698,597,954-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

8المستقره300
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 االغالق سعر

 السابق
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% التغير
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HBAG8.8208.380-4.99بغداد فندقBASH0.4000.4102.50اشور مصرف

SMRI2.9602.860-3.38العقارية  المعمورةSMOF14.20014.5002.11االلعاب لمدن الموصل

IIDP1.2301.200-2.44للتمور  العراقيةHMAN11.30011.4000.88المنصور فندق

IKLV1.8401.800-2.17اللقاحات النتاج الكنديAMEF10.85010.8600.09االوسط الشرق اسماك

SBPT29.60029.000-2.03العام للنقل العراق بغداد

SKTA3.9703.900-1.76الكرخ العاب مدينة

BMNS0.5800.570-1.72المنصور مصرف

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)

AISP446,598,91463.911.600البذور انتاجBMNS81,148,09840.20.570المنصور مصرف

SMRI64,177,8499.22.860العقارية  المعمورةAISP38,349,16019.011.600البذور انتاج

BMNS45,960,4166.60.570المنصور مصرفSMRI22,322,49111.12.860العقارية  المعمورة

IBSD31,973,1064.65.450الغازية  بغدادBBOB16,700,0008.30.610بغداد مصرف

INCP26,308,7243.82.640الكيمياوية الصناعاتINCP9,950,4624.92.640الكيمياوية الصناعات

TASC21,004,0203.09.100سيل اسياBIIB7,884,2153.90.450االسالمي  المصرف

HMAN16,706,9802.411.400المنصور فندقIKLV6,863,4723.41.800اللقاحات النتاج الكندي

183,217,89890.86652,730,00993.43

698,597,954الكلي مجموع201,654,830الكلي 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

2021/7/4

 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 عدد4,675,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة2,571,000

0المنخفضة

2المستقره9
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BROI0.4000.4307.50األئتمان مصرف
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الشركة
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 االغالق
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BROI1,720,00066.90.430األئتمان مصرفBROI4,000,00085.60.430األئتمان مصرف

SIGT845,00032.91.300النفطية المنتجات نقلSIGT650,00013.91.300النفطية المنتجات نقل

BQAB6,0000.20.240القابض مصرفBQAB25,0000.50.240القابض مصرف

4,675,000100.002,571,000100.00

2,571,000الكلي مجموع4,675,000الكلي 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

2021/7/4

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


