
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

580.58االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد578.431,026,362,885 االغالق

33المتدولة الشركات0.37-% التغير نسبه

8المرتفعة2.151,823,415,432-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

17المستقره350

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

BASH0.5000.490-2.00اشور مصرفIITC15.90016.5003.77للسجاد العراقية

SMRI2.8002.760-1.43العقارية  المعمورةAAHP0.9600.9802.08الزراعي لالنتاج االهلية

HPAL8.4008.300-1.19فلسطين فندقSMOF14.65014.9401.98االلعاب لمدن الموصل

IBSD5.6705.620-0.88الغازية  بغدادBNOI1.4001.4201.43االهلي المصرف

IKLV1.6701.660-0.60اللقاحات النتاج الكنديHISH9.1009.2001.10عشتار فنادق

HBAG8.3508.300-0.60بغداد فندقHTVM4.6504.7001.08الموصل سد

HMAN10.50010.450-0.48المنصور فندقHNTI8.3508.4000.60السياحية االستثمارات

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)

BCIH1,145,000,00062.82.290جيهان مصرفBCIH500,000,00048.72.290جيهان مصرف

BAIB324,000,00017.81.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00029.21.080العراق اسيا مصرف

IBSD93,850,8825.15.620الغازية  بغدادBBOB49,645,0004.80.620بغداد مصرف

INCP69,990,5083.82.500الكيمياوية الصناعاتINCP27,990,1692.72.500الكيمياوية الصناعات

SMRI41,155,6132.32.760العقارية  المعمورةBIME19,709,4871.90.200االوسط الشرق مصرف

BBOB30,513,7001.70.620بغداد مصرفBASH18,800,0001.80.490اشور مصرف

IMAP20,898,3161.12.910الدوائية المنصورIBSD16,708,9041.65.620الغازية  بغداد

932,853,56090.891,725,409,01994.63

1,823,415,432الكلي مجموع1,026,362,885الكلي 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

2021/8/15

 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 عدد5,408,480

6المتدولة الشركات

1المرتفعة5,445,810

2المنخفضة

3المستقره10

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

VKHF0.1500.120-20.00لالستثمار الخيرSIGT1.2501.3004.00النفطية المنتجات نقل

BROI0.4200.410-2.38األئتمان 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)

IMCI4,248,64078.068.000الكيماوية الصنائعBLAD2,300,00042.50.160االسالمي العطاء مصرف

BROI410,0007.50.410األئتمان مصرفVKHF1,000,00018.50.120لالستثمار الخير

BLAD368,0006.80.160االسالمي العطاء مصرفBROI1,000,00018.50.410األئتمان مصرف

BQAB240,0004.40.240القابض مصرفBQAB1,000,00018.50.240القابض مصرف

VKHF120,0002.20.120لالستثمار الخيرIMCI62,4801.268.000الكيماوية الصنائع

SIGT59,1701.11.300النفطية المنتجات نقلSIGT46,0000.91.300النفطية المنتجات نقل

5,408,480100.005,445,810100.00

5,445,810الكلي مجموع5,408,480الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/8/15

 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


