
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات البحوث دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

558.30االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد556.139,622,346,279 االغالق

34المتدولة الشركات0.39-% التغير نسبه

10المرتفعة2.1711,121,941,326-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

15المستقره527

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

%

HMAN10.0009.700-3.00المنصور فندقIITC12.05013.2509.96للسجاد العراقية

IIDP1.2001.170-2.50للتمور  العراقيةHKAR0.8600.9308.14كربالء فنادق

BASH0.4100.400-2.44اشور مصرفSBPT26.50028.5007.55العام للنقل العراق بغداد

BELF0.4300.420-2.33ايالف مصرفBGUC0.1800.1905.56الخليج مصرف

BCOI0.6400.630-1.56التجاري المصرفBIME0.1900.2005.26االوسط الشرق مصرف

IICM0.8600.850-1.16الكارتون صناعاتHBAY80.00083.5004.38بابل فندق

SKTA3.6903.650-1.08الكرخ العاب مدينةBNOI1.0801.1102.78االهلي المصرف

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)

BNOI9,992,421,28289.81.110االهلي المصرفBNOI9,084,076,62094.41.110االهلي المصرف

HBAY234,402,5362.183.500بابل فندقBKUI150,000,0001.61.010كوردستان مصرف

AISP231,699,2502.111.950البذور انتاجBGUC70,857,6490.70.190الخليج مصرف

IBSD186,969,0801.75.000الغازية  بغدادBIME64,505,2580.70.200االوسط الشرق مصرف

BKUI151,500,0001.41.010كوردستان مصرفBBOB39,437,2210.40.610بغداد مصرف

TASC121,764,8001.19.040سيل اسياIBSD37,566,0000.45.000الغازية  بغداد

SKTA25,269,0000.23.650الكرخ العاب مدينةBIBI26,577,4050.30.260االستثمار مصرف

9,473,020,15398.4510,944,025,94898.40

11,121,941,326الكلي مجموع9,622,346,279الكلي 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

2021/6/9

 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 عدد6,065,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,661,000

2المنخفضة

0المستقره13

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

%

BLAD0.1700.160-5.88االسالمي العطاء مصرفBROI0.4000.4102.50األئتمان مصرف

SIGT1.3001.250-3.85النفطية المنتجات نقل

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)

BLAD805,00048.50.160االسالمي العطاء مصرفBLAD5,000,00082.40.160االسالمي العطاء مصرف

SIGT625,00037.61.250النفطية المنتجات نقلBROI565,0009.30.410األئتمان مصرف

BROI231,00013.90.410األئتمان مصرفSIGT500,0008.21.250النفطية المنتجات نقل

6,065,000100.001,661,000100.00

1,661,000الكلي مجموع6,065,000الكلي 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

2021/6/9

 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


