
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

575.36االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد575.32213,470,603 االغالق

28المتدولة الشركات0.01-% التغير نسبه

7المرتفعة0.04325,966,457-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره241

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرفHNTI8.2508.6004.24السياحية االستثمارات

IMOS6.8506.490-5.26الحديثة الخياطةAIPM4.5004.6002.22اللحوم تسويق

HTVM4.7504.500-5.26الموصل سدSMOF13.20013.4001.52االلعاب لمدن الموصل

IKLV1.7301.690-2.31اللقاحات النتاج الكنديIICM0.8300.8401.20الكارتون صناعات

INCP2.5402.530-0.39الكيمياوية الصناعاتBKUI1.0001.0101.00كوردستان مصرف

IBSD5.6205.600-0.36الغازية  بغدادIITC14.20014.3000.70للسجاد العراقية

SBPT28.10028.000-0.36العام للنقل العراق بغدادAIRP18.70018.8000.53الزراعية المنتجات

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)

IBSD89,326,47027.45.600الغازية  بغدادBUND40,894,00019.20.130المتحد المصرف

TASC67,835,55620.89.000سيل اسياBIME33,000,00015.50.200االوسط الشرق مصرف

IMAP33,038,64010.12.920الدوائية المنصورBMFI27,956,75213.10.190الموصل مصرف

INCP28,911,5008.92.530الكيمياوية الصناعاتIBSD16,041,4527.55.600الغازية  بغداد

SBPT21,281,4006.528.000العام للنقل العراق بغدادBSUC12,000,0005.60.380سومر مصرف

HNTI13,210,2434.18.600السياحية االستثماراتIMAP11,354,0005.32.920الدوائية المنصور

IICM9,336,0002.90.840الكارتون صناعاتINCP11,350,0005.32.530الكيمياوية الصناعات

152,596,20471.48262,939,80880.66

325,966,457الكلي مجموع213,470,603الكلي 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

2021/8/1

 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 عدد13,823,454

3المتدولة الشركات

2المرتفعة7,038,902

1المنخفضة

0المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

TZNI2.3502.340-0.43لالتصاالت الخاتمSIGT1.2401.2803.23النفطية المنتجات نقل

BROI0.3900.4002.56األئتمان 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)

BROI4,933,33470.10.400األئتمان مصرفBROI12,333,33489.20.400األئتمان مصرف

SIGT1,546,44922.01.280النفطية المنتجات نقلSIGT1,251,1809.11.280النفطية المنتجات نقل

TZNI559,1207.92.340لالتصاالت الخاتمTZNI238,9401.72.340لالتصاالت الخاتم

13,823,454100.007,038,902100.00

7,038,902الكلي مجموع13,823,454الكلي 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

2021/8/1

 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


