
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

569.34االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد566.63625,563,466 االغالق

24المتدولة الشركات0.48-% التغير نسبه

4المرتفعة2.71823,129,664-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

14المستقره268
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BIIB0.4900.470-4.08االسالمً  المصرفAIPM4.5004.6002.22اللحوم تسوٌق

IBSD5.5005.440-1.09الغازٌة  بغدادIMAP2.9803.0101.01الدوائٌة المنصور

SMRI2.7902.760-1.08العقارٌة  المعمورةHPAL8.4508.5000.59فلسطٌن فندق

SBPT28.00027.700-1.07الركاب لنقل بغدادINCP2.5402.5500.39الكٌمٌاوٌة الصناعات

IRMC11.35011.250-0.88الجاهزة االلبسة

BNOI1.2001.190-0.83االهلً المصرف

الشركة اسم
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المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
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( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BAIB324,000,00039.41.080العراق اسٌا مصرفBAIB300,000,00048.01.080العراق اسٌا مصرف

TASC181,655,70022.19.050سٌل اسٌاBSUC62,000,0009.90.380سومر مصرف

SMRI73,453,7968.92.760العقارٌة  المعمورةBNOI59,700,0009.51.190االهلً المصرف

BNOI71,539,7008.71.190االهلً المصرفBBOB40,010,0006.40.610بغداد مصرف

IMAP49,945,7136.13.010الدوائٌة المنصورBGUC40,000,0006.40.190الخلٌج مصرف

IBSD37,925,0964.65.440الغازٌة  بغدادSMRI26,540,5724.22.760العقارٌة  المعمورة

BBOB24,406,1003.00.610بغداد مصرفBCOI22,236,3803.60.670التجاري المصرف

550,486,95288.00762,926,10592.69

823,129,664الكلي مجموع625,563,466الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/7/15

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد957,402

4المتدولة الشركات

0المرتفعة10,725,072

2المنخفضة

2المستقره6
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  التغير

%

VKHF0.1900.160-15.79لالستثمار الخير

SIGT1.3301.300-2.26النفطية 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)

IMCI10,504,77697.968.000الكيماوية الصنائعVKHF750,00078.30.160لالستثمار الخير

VKHF120,0001.10.160لالستثمار الخيرIMCI154,48216.168.000الكيماوية الصنائع

TZNI70,5000.72.350لالتصاالت الخاتمTZNI30,0003.12.350لالتصاالت الخاتم

SIGT29,7960.31.300النفطية المنتجات نقلSIGT22,9202.41.300النفطية المنتجات نقل

957,402100.0010,725,072100.00

10,725,072الكلي مجموع957,402الكلي 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

2021/7/15

 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


