
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

565.94االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد565.10223,599,126 االغالق

25المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

3المرتفعة0.84558,094,105-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره293

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.2100.200-4.76االوسط الشرق مصرفBNOI1.0501.0701.90االهلي المصرف

IITC13.95013.300-4.66للسجاد العراقيةSKTA3.7003.7501.35الكرخ العاب مدينة

INCP2.3802.310-2.94الكيمياوية الصناعاتSMRI2.4502.4801.22العقارية  المعمورة

IICM0.8800.860-2.27الكارتون صناعات

IMAP2.2302.210-0.90الدوائية المنصور

AISP12.20012.110-0.74البذور انتاج

TASC9.0008.980-0.22سيل اسيا

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)

TASC199,436,87035.78.980سيل اسياBNOI56,857,74925.41.070االهلي المصرف

IBSD141,797,68825.45.000الغازية  بغدادBIME52,100,00023.30.200االوسط الشرق مصرف

AISP75,905,95013.612.110البذور انتاجIBSD28,380,00012.75.000الغازية  بغداد

BNOI60,087,29110.81.070االهلي المصرفBMNS23,175,65810.40.600المنصور مصرف

BMNS13,905,3952.50.600المنصور مصرفTASC22,160,8239.98.980سيل اسيا

IMAP11,652,5002.12.210الدوائية المنصورIICM11,068,8005.00.860الكارتون صناعات

SKTA11,591,6702.13.750الكرخ العاب مدينةAISP6,265,0002.812.110البذور انتاج

200,008,03089.45514,377,36492.17

558,094,105الكلي مجموع223,599,126الكلي 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

2021/6/3

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد12,483,813

4المتدولة الشركات

0المرتفعة8,416,538

2المنخفضة

2المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BINT1.7001.400-17.65االسالمي الدولي المصرف

IKHC0.8200.800-2.44االنشائية  الخازر

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)

IMCI4,822,22057.368.000الكيماوية الصنائعBLAD11,200,00089.70.170االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,904,00022.60.170االسالمي العطاء مصرفBINT1,200,0009.61.400االسالمي الدولي المصرف

BINT1,680,00020.01.400االسالمي الدولي المصرفIMCI70,9150.668.000الكيماوية الصنائع

IKHC10,3180.10.800االنشائية  الخازرIKHC12,8980.10.800االنشائية  الخازر

12,483,813100.008,416,538100.00

8,416,538الكلي مجموع12,483,813الكلي 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

2021/6/3

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


