
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

571.16االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد569.08412,847,877 االغالق

30المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

5المرتفعة2.08390,490,755-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

11المستقره387

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMFI0.1900.180-5.26الموصل مصرفBMNS0.5900.6103.39المنصور مصرف

IITC15.20014.440-5.00للسجاد العراقيةBELF0.4400.4502.27ايالف مصرف

IMOS6.8006.500-4.41الحديثة الخياطةBNAI0.9801.0002.04االسالمي الوطني المصرف

SMRI2.6002.500-3.85العقارية  المعمورةSBPT30.00030.4801.60الركاب لنقل بغداد

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفIMAP2.2002.2301.36الدوائية المنصور

IICM0.9000.870-3.33الكارتون صناعات

BBOB0.6500.630-3.08بغداد 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)

AISP135,476,95034.712.440البذور انتاجBIME84,100,00020.40.210االوسط الشرق مصرف

IBSD45,106,20311.64.990الغازية  بغدادBUND83,100,00020.10.150المتحد المصرف

BMNS36,439,0009.30.610المنصور مصرفBMNS59,900,00014.50.610المنصور مصرف

BBOB27,358,9117.00.630بغداد مصرفBGUC46,244,41211.20.200الخليج مصرف

TASC21,894,9005.68.990سيل اسياBBOB43,509,70710.50.630بغداد مصرف

SKTA21,469,2005.53.750الكرخ العاب مدينةBIBI19,500,0004.70.260االستثمار مصرف

BIME17,782,0004.60.210االوسط الشرق مصرفBASH18,100,0004.40.430اشور مصرف

354,454,11985.86305,527,16478.24

390,490,755الكلي مجموع412,847,877الكلي 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

2021/6/1

 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 عدد129,725,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة109,419,750

0المنخفضة

3المستقره9

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)

BTIB95,750,00087.51.000االسالمي الطيف مصرفBTIB95,750,00073.81.000االسالمي الطيف مصرف

BROI13,499,75012.30.410األئتمان مصرفBROI32,975,00025.40.410األئتمان مصرف

BLAD170,0000.20.170االسالمي العطاء مصرفBLAD1,000,0000.80.170االسالمي العطاء مصرف

129,725,000100.00109,419,750100.00

109,419,750الكلي مجموع129,725,000الكلي 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

2021/6/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


