
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

557.88االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد558.30384,189,703 االغالق

30المتدولة الشركات0.08% التغير نسبه

3المرتفعة0.42612,567,727(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

19المستقره407

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

IITC12.64012.050-4.67للسجاد العراقيةBCOI0.6200.6403.23التجاري المصرف

SBPT27.55026.500-3.81الركاب لنقل بغدادIICM0.8400.8602.38الكارتون صناعات

INCP2.3002.250-2.17الكيمياوية الصناعاتAISP11.65011.8902.06البذور انتاج

BMNS0.5900.580-1.69المنصور مصرف

HISH8.8008.670-1.48عشتار فنادق

HPAL7.9007.790-1.39فلسطين فندق

IMAP2.2502.240-0.44الدوائية المنصور

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)

AISP230,685,28937.711.890البذور انتاجBIME100,832,00026.20.190االوسط الشرق مصرف

IBSD123,822,43320.25.000الغازية  بغدادBIBI62,000,00016.10.260االستثمار مصرف

TASC91,405,00014.99.050سيل اسياBMNS29,680,0007.70.580المنصور مصرف

BIME19,158,0803.10.190االوسط الشرق مصرفIBSD24,783,7446.55.000الغازية  بغداد

BMNS17,214,4002.80.580المنصور مصرفBMFI22,203,8005.80.180الموصل مصرف

BIBI16,120,0002.60.260االستثمار مصرفBCOI21,800,0005.70.640التجاري المصرف

IMAP15,961,7002.62.240الدوائية المنصورBSUC21,554,1115.60.380سومر مصرف

282,853,65573.62514,366,90283.97

612,567,727الكلي مجموع384,189,703الكلي 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

2021/6/8

 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 عدد12,300,050,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة9,963,035,500

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.7000.7101.43العقارية  االمين

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)

BIDB9,963,000,000100.00.810الدولي التنمية مصرفBIDB12,300,000,000100.00.810الدولي التنمية مصرف

SAEI35,5000.00040.710العقارية  االمينSAEI50,0000.00040.710العقارية  االمين

12,300,050,000100.009,963,035,500100.00

9,963,035,500الكلي مجموع12,300,050,000الكلي 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

2021/6/8

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


