
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.98االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد573.03642,405,427 االغالق

25المتدولة الشركات0.71% التغير نسبه

10المرتفعة4.05685,834,150(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره304

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

BIIB0.4900.470-4.08االسالمي  المصرفBBAY0.1000.11010.00بابل مصرف

IRMC11.25011.000-2.22الجاهزة االلبسةBUND0.1400.1507.14المتحد المصرف

BNOI1.1901.180-0.84االهلي المصرفBMFI0.1800.1905.56الموصل مصرف

TASC9.0409.000-0.44سيل اسياIKLV1.7001.7402.35اللقاحات النتاج الكندي

IMAP2.9802.970-0.34الدوائية المنصورIBSD5.4005.5001.85الغازية  بغداد

SKTA3.7603.750-0.27الكرخ العاب مدينةBMNS0.5600.5701.79المنصور مصرف

SBPT27.70028.1501.62العام للنقل العراق بغداد

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)

BAIB324,000,00047.21.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00046.71.080العراق اسيا مصرف

IBSD106,030,27515.55.500الغازية  بغدادBGUC101,750,00015.80.200الخليج مصرف

SBPT42,103,9256.128.150العام للنقل العراق بغدادBSUC50,000,0007.80.380سومر مصرف

TASC41,625,0006.19.000سيل اسياBIME30,357,0974.70.200االوسط الشرق مصرف

SMRI39,614,3265.82.800العقارية  المعمورةBBOB29,779,1684.60.640بغداد مصرف

IMAP35,207,4505.12.970الدوائية المنصورBUND20,119,1563.10.150المتحد المصرف

BGUC20,760,0003.00.200الخليج مصرفIBSD19,389,9653.05.500الغازية  بغداد

551,395,38685.83609,340,97788.85

685,834,150الكلي مجموع642,405,427الكلي 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

2021/7/26

 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 عدد400,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة240,000

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VKHF0.1600.150-6.25لالستثمار الخير

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)

SAEI225,00093.80.750العقارية  االمينSAEI300,00075.00.750العقارية  االمين

VKHF15,0006.30.150لالستثمار الخيرVKHF100,00025.00.150لالستثمار الخير

400,000100.00240,000100.00

240,000الكلي مجموع400,000الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/7/26

 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


