
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

556.13االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد560.03740,114,066 االغالق

34المتدولة الشركات0.70% التغير نسبه

10المرتفعة3.90543,830,059(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

13المستقره425

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

IITC13.25012.700-4.15للسجاد العراقيةBBAY0.0700.10042.86بابل مصرف

HMAN9.7009.500-2.06المنصور فندقBMFI0.1800.1905.56الموصل مصرف

SKTA3.6503.600-1.37الكرخ العاب مدينةBGUC0.1900.2005.26الخليج مصرف

IICM0.8500.840-1.18الكارتون صناعاتBIME0.2000.2105.00االوسط الشرق مصرف

HISH8.7008.600-1.15عشتار فنادقBASH0.4000.4205.00اشور مصرف

HKAR0.9300.920-1.08كربالء فنادقBIBI0.2600.2703.85االستثمار مصرف

TASC9.0408.990-0.55سيل اسياBELF0.4200.4302.38ايالف 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)

AISP180,221,52533.111.900البذور انتاجBBAY241,450,00032.60.100بابل مصرف

TASC51,534,5809.58.990سيل اسياBUND155,218,97221.00.150المتحد المصرف

HNTI28,000,0005.18.000السياحية االستثماراتBGUC53,025,5617.20.200الخليج مصرف

BCOI27,711,0005.10.640التجاري المصرفBIME51,100,0006.90.210االوسط الشرق مصرف

BBAY24,145,0004.40.100بابل مصرفBASH49,900,0006.70.420اشور مصرف

BUND23,282,8464.30.150المتحد المصرفBCOI42,900,0005.80.640التجاري المصرف

IMAP22,975,6904.22.230الدوائية المنصورBBOB25,330,3813.40.620بغداد مصرف

618,924,91483.63357,870,64165.81

543,830,059الكلي مجموع740,114,066الكلي 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

2021/6/10

 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 عدد23,500,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة9,870,000

0المنخفضة

0المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4100.4202.44األئتمان 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)

BROI9,870,000100.00.420األئتمان مصرفBROI23,500,000100.00.420األئتمان مصرف

23,500,000100.009,870,000100.00

9,870,000الكلي مجموع23,500,000الكلي 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

2021/6/10

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


