
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات البحوث دائرة 

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

562.94االفتتاح
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BGUC0.1900.180-5.26الخلٌج مصرفHNTI7.7108.0003.76السٌاحٌة االستثمارات

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرفIIDP1.1801.2001.69للتمور  العراقٌة

SBPT29.00027.550-5.00الركاب لنقل بغدادBNOI1.0701.0800.93االهلً المصرف

IITC13.30012.640-4.96للسجاد العراقٌةHISH8.7508.8000.57عشتار فنادق

BELF0.4500.430-4.44اٌالف مصرفIMAP2.2402.2500.45الدوائٌة المنصور

BBOB0.6200.600-3.23بغداد مصرف

BCOI0.6400.620-3.12التجاري المصرف

الشركة اسم
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( %) الكلً

 سعر
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BKUI39,996,000,00098.01.010كوردستان مصرفBKUI39,600,000,00099.11.010كوردستان مصرف

AISP255,717,7760.611.650البذور انتاجBIBI71,606,0000.20.260االستثمار مصرف

TASC207,890,5000.59.050سٌل اسٌاBBOB55,000,0000.10.600بغداد مصرف

IBSD133,475,6780.35.000الغازٌة  بغدادBMFI27,500,0000.10.180الموصل مصرف

BBOB33,353,8060.10.600بغداد مصرفIBSD26,736,7600.15.000الغازٌة  بغداد

IMAP29,134,0990.12.250الدوائٌة المنصورTASC23,005,0000.19.050سٌل اسٌا

BNOI24,485,0000.11.080االهلً المصرفBNOI22,800,0000.11.080االهلً المصرف

39,826,647,76099.6640,680,056,85999.65

40,823,512,234الكلي مجموع39,964,500,104الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/6/7

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد40,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة16,000,000

1المنخفضة

0المستقره6

الشركة اسم
 رمز
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%

BROI0.4100.400-2.44األئتمان 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)

BROI16,000,000100.00.400األئتمان مصرفBROI40,000,000100.00.400األئتمان مصرف

40,000,000100.0016,000,000100.00

16,000,000الكلي مجموع40,000,000الكلي 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

2021/6/7

 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


