
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.44االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد569.34358,624,132 االغالق

27المتدولة الشركات0.16% التغير نسبه

4المرتفعة0.90895,767,355(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

11المستقره293

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

AIRP17.87016.980-4.98الزراعية المنتجاتSMRI2.7402.7901.82العقارية  المعمورة

NGIR0.6400.620-3.12للتأمين الخليجBNOI1.1801.2001.69االهلي المصرف

HBAG8.2508.000-3.03بغداد فندقIBSD5.4405.5001.10الغازية  بغداد

IITC13.00012.610-3.00للسجاد العراقيةIMAP2.9702.9800.34الدوائية المنصور

HISH9.2509.010-2.59عشتار فنادق

IBPM2.0502.000-2.44التغليف لمواد  بغداد

AIPM4.6004.500-2.17اللحوم تسويق

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)

TASC339,149,75037.99.050سيل اسياBGUC58,000,00016.20.190الخليج مصرف

IBSD236,252,34626.45.500الغازية  بغدادIBSD43,149,49212.05.500الغازية  بغداد

SMRI88,201,5559.82.790العقارية  المعمورةBSUC42,520,00011.90.380سومر مصرف

IMAP47,420,5005.32.980الدوائية المنصورTASC37,505,00010.59.050سيل اسيا

HBAG39,237,2164.48.000بغداد فندقSMRI32,315,1899.02.790العقارية  المعمورة

INCP30,628,5683.42.540الكيمياوية الصناعاتBCOI21,800,0006.10.670التجاري المصرف

BNOI19,121,2902.11.200االهلي المصرفBIME20,601,9705.70.190االوسط الشرق مصرف

255,891,65171.35800,011,22489.31

895,767,355الكلي مجموع358,624,132الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/7/13

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد637,330

4المتدولة الشركات

0المرتفعة163,391

2المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VKHF0.2200.190-13.64لالستثمار الخير

NAHF0.5000.450-10.00للتأمين االهلية

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)

VKHF95,00058.10.190لالستثمار الخيرVKHF500,00078.50.190لالستثمار الخير

NDSA39,89124.40.640للتأمين السالم دارNDSA62,3309.80.640للتأمين السالم دار

NAHF22,50013.80.450للتأمين االهليةNAHF50,0007.80.450للتأمين االهلية

BQAB6,0003.70.240القابض مصرفBQAB25,0003.90.240القابض مصرف

637,330100.00163,391100.00

163,391الكلي مجموع637,330الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/7/13

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


