
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

562.49االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد568.15609,227,894 االغالق

27المتدولة الشركات1.01% التغير نسبه

5المرتفعة5.66728,310,525(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره444

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

BGUC0.1900.180-5.26الخليج مصرفSMRI2.7202.8504.78العقارية  المعمورة

IITC15.65014.870-4.98للسجاد العراقيةIBSD5.3005.5003.77الغازية  بغداد

BASH0.4100.400-2.44اشور مصرفIRMC11.40011.7503.07الجاهزة االلبسة

HKAR0.9200.900-2.17كربالء فنادقBCOI0.6700.6801.49التجاري المصرف

SBPT28.50028.000-1.75العام للنقل العراق بغدادSKTA3.8303.8801.31الكرخ العاب مدينة

IICM0.8600.850-1.16الكارتون صناعات

HMAN11.10011.000-0.90المنصور 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)

IBSD253,447,07334.85.500الغازية  بغدادBBAY164,070,28426.90.110بابل مصرف

TASC160,662,36122.19.000سيل اسياBMNS65,500,00010.80.560المنصور مصرف

INCP75,475,00010.42.610الكيمياوية الصناعاتBIME53,008,5998.70.190االوسط الشرق مصرف

SMRI62,820,7508.62.850العقارية  المعمورةBGUC50,121,4818.20.180الخليج مصرف

BMNS36,038,2984.90.560المنصور مصرفBCOI46,900,0007.70.680التجاري المصرف

BCOI31,692,0004.40.680التجاري المصرفIBSD46,419,9687.65.500الغازية  بغداد

BBAY18,047,7312.50.110بابل مصرفBMFI31,000,0005.10.180الموصل مصرف

457,020,33275.02638,183,21387.63

728,310,525الكلي مجموع609,227,894الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/7/7

 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 عدد4,041,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة2,795,890

4المنخفضة

0المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VKHF0.2500.220-12.00لالستثمار الخير

SAEI0.7700.700-9.09العقارية  االمين

BROI0.4300.410-4.65األئتمان مصرف

SIGT1.3101.300-0.76النفطية 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)

SAEI1,832,00065.50.700العقارية  االمينSAEI2,600,00064.30.700العقارية  االمين

SIGT767,39027.41.300النفطية المنتجات نقلVKHF800,00019.80.220لالستثمار الخير

VKHF176,0006.30.220لالستثمار الخيرSIGT591,00014.61.300النفطية المنتجات نقل

BROI20,5000.70.410األئتمان مصرفBROI50,0001.20.410األئتمان مصرف

4,041,000100.002,795,890100.00

2,795,890الكلي مجموع4,041,000الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/7/7

 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


