
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

565.10االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد562.94374,692,731 االغالق

28المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

4المرتفعة2.16699,348,543-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

14المستقره426

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

AISP12.11011.710-3.30البذور انتاجAIRP15.50016.0003.23الزراعية المنتجات

HISH9.0008.750-2.78عشتار فنادقIMAP2.2102.2401.36الدوائية المنصور

BIIB0.4200.410-2.38االسالمي  المصرفHKAR0.8500.8601.18كربالء فنادق

SBPT29.50029.000-1.69الركاب لنقل بغدادTASC8.9809.0500.78سيل اسيا

BMNS0.6000.590-1.67المنصور مصرف

BCOI0.6500.640-1.54التجاري المصرف

SMOF14.00013.800-1.43االلعاب لمدن الموصل

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)

TASC191,413,95027.49.050سيل اسياBIME69,612,50018.60.200االوسط الشرق مصرف

AISP180,779,99425.811.710البذور انتاجBNOI56,581,46815.11.070االهلي المصرف

IBSD142,875,23020.45.000الغازية  بغدادBGUC41,693,00011.10.190الخليج مصرف

BNOI60,340,5328.61.070االهلي المصرفBMFI39,290,33810.50.180الموصل مصرف

IMAP24,469,8503.52.240الدوائية المنصورBUND28,895,0007.70.150المتحد المصرف

BIME13,922,5002.00.200االوسط الشرق مصرفIBSD28,630,0007.65.000الغازية  بغداد

BMNS11,338,3801.60.590المنصور مصرفTASC21,159,0005.69.050سيل اسيا

285,861,30676.29625,140,43689.39

699,348,543الكلي مجموع374,692,731الكلي 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

2021/6/6

 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 عدد1,121,840

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,345,392

0المنخفضة

2المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SIGT1.3001.3000.00النفطية المنتجات نقل

BLAD0.1700.1700.00االسالمي العطاء مصرف

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)

SIGT1,328,39298.71.300النفطية المنتجات نقلSIGT1,021,84091.11.300النفطية المنتجات نقل

BLAD17,0001.30.170االسالمي العطاء مصرفBLAD100,0008.90.170االسالمي العطاء مصرف

1,121,840100.001,345,392100.00

1,345,392الكلي مجموع1,121,840الكلي 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

2021/6/6

ربحية 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


