
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

576.31االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد575.36292,230,480 االغالق

25المتدولة الشركات0.16-% التغير نسبه

6المرتفعة0.95762,761,208-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره335

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

%

BGUC0.2000.190-5.00الخليج مصرفAIRP17.00018.70010.00الزراعية المنتجات

IKLV1.8201.730-4.95اللقاحات النتاج الكنديSKTA3.7303.8503.22الكرخ العاب مدينة

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفIITC13.87014.2002.38للسجاد العراقية

AIPM4.6004.500-2.17اللحوم تسويقIRMC11.50011.6000.87الجاهزة االلبسة

BBOB0.6400.630-1.56بغداد مصرفHNTI8.1808.2500.86السياحية االستثمارات

IMAP2.9402.920-0.68الدوائية المنصورIBSD5.6005.6200.36الغازية  بغداد

INCP2.5502.540-0.39الكيمياوية الصناعات

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)

TASC332,466,85643.69.000سيل اسياBBOB65,000,00022.20.630بغداد مصرف

IBSD213,101,90527.95.620الغازية  بغدادBNOI56,785,95519.41.170االهلي المصرف

BNOI66,439,5678.71.170االهلي المصرفIBSD38,005,04213.05.620الغازية  بغداد

BBOB40,950,0005.40.630بغداد مصرفTASC36,940,52912.69.000سيل اسيا

IMAP38,031,2205.02.920الدوائية المنصورBUND29,000,0009.90.140المتحد المصرف

BCOI14,740,0001.90.670التجاري المصرفBCOI22,000,0007.50.670التجاري المصرف

SBPT9,830,0001.328.100العام للنقل العراق بغدادIMAP12,954,0004.42.920الدوائية المنصور

260,685,52689.21715,559,54993.81

762,761,208الكلي مجموع292,230,480الكلي 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

2021/7/29

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص

 

44المدرجة الشركات عدد868,060

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,284,961

2المنخفضة

1المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

SIGT1.2501.240-0.80النفطية 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)

SIGT632,47049.21.240النفطية المنتجات نقلSIGT507,00058.41.240النفطية المنتجات نقل

TZNI613,49147.72.350لالتصاالت الخاتمTZNI261,06030.12.350لالتصاالت الخاتم

BROI39,0003.00.390األئتمان مصرفBROI100,00011.50.390األئتمان مصرف

868,060100.001,284,961100.00

1,284,961الكلي مجموع868,060الكلي 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

2021/7/29

 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


