
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

578.43االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد577.98935,171,213 االغالق

29المتدولة الشركات0.08-% التغير نسبه

5المرتفعة0.451,594,961,398-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

17المستقره171

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

SBPT29.61029.000-2.06العام للنقل العراق بغدادSNUC0.3900.4207.69للمقاوالت النخبة

SMOF14.94014.840-0.67االلعاب لمدن الموصلBNOI1.4201.4804.23االهلي المصرف

HPAL8.3008.250-0.60فلسطين فندقHNTI8.4008.6002.38السياحية االستثمارات

IKLV1.6601.650-0.60اللقاحات النتاج الكنديAIRP17.00017.1000.59الزراعية المنتجات

SMRI2.7602.750-0.36العقارية  المعمورةIITC16.50016.5100.06للسجاد العراقية

IBSD5.6205.600-0.36الغازية  بغداد

TASC9.2009.190-0.11سيل اسيا

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)

BCIH1,145,000,00071.82.290جيهان مصرفBCIH500,000,00053.52.290جيهان مصرف

BAIB324,000,00020.31.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00032.11.080العراق اسيا مصرف

SBPT16,988,0001.129.000العام للنقل العراق بغدادBIME47,050,0005.00.200االوسط الشرق مصرف

BNOI11,521,2000.71.480االهلي المصرفBMFI33,081,7523.50.180الموصل مصرف

TASC11,475,4610.79.190سيل اسياBBOB11,159,3971.20.620بغداد مصرف

BIME9,410,0000.60.200االوسط الشرق مصرفSNUC10,500,0001.10.420للمقاوالت النخبة

SMRI8,355,7500.52.750العقارية  المعمورةBNOI7,860,0000.81.480االهلي المصرف

909,651,14997.271,526,750,41195.72

1,594,961,398الكلي مجموع935,171,213الكلي 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

2021/8/16

 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 عدد960,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة479,797

0المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NAHF0.4500.50011.11للتأمين 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)

NAHF479,797100.00.500للتأمين االهليةNAHF960,000100.00.500للتأمين االهلية

960,000100.00479,797100.00

479,797الكلي مجموع960,000الكلي 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

2021/8/16

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


