
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.91االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد548.421,017,057,632 االغالق

31المتدولة الشركات3.77-% التغير نسبه

0المرتفعة21.491,191,239,265-(نقطه)التغير مقدار

19المنخفضة

12المستقره562

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IBSD5.5004.950-10.00الغازية  بغداد

SMRI2.4902.250-9.64العقارية  المعمورة

BNOI1.5501.420-8.39االهلي المصرف

INCP2.4902.300-7.63الكيمياوية الصناعات

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرف

IMOS7.0006.500-7.14الحديثة الخياطة

IRMC11.98011.300-5.68الجاهزة االلبسة

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)

BNOI636,528,79953.41.420االهلي المصرفBNOI424,631,12741.61.420االهلي المصرف

IBSD147,483,39512.44.950الغازية  بغدادBIME149,447,49114.60.200االوسط الشرق مصرف

TASC114,972,1709.79.000سيل اسياBGUC87,840,0008.60.190الخليج مصرف

SMRI39,106,9453.32.250العقارية  المعمورةBUND74,070,7197.30.130المتحد المصرف

BBOB35,377,7683.00.600بغداد مصرفBBOB58,340,6035.70.600بغداد مصرف

INCP31,395,0002.62.300الكيمياوية الصناعاتBASH44,834,5884.40.430اشور مصرف

BIME29,889,4982.50.200االوسط الشرق مصرفIBSD29,493,9792.94.950الغازية  بغداد

868,658,50785.411,034,753,57686.86

1,191,239,265الكلي مجموع1,017,057,632الكلي 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

2021/8/18

 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



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد6,265,292

5المتدولة الشركات

0المرتفعة3,362,996

3المنخفضة

2المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VKHF0.1000.090-10.00لالستثمار الخير

BROI0.4100.400-2.44األئتمان 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)

BROI2,040,00060.70.400األئتمان مصرفBROI5,100,00081.40.400األئتمان مصرف

SIGT1,240,00036.91.240النفطية المنتجات نقلSIGT1,000,00016.01.240النفطية المنتجات نقل

NAHF65,1461.90.500للتأمين االهليةNAHF130,2922.10.500للتأمين االهلية

IHFI15,6000.51.560المنزلي صناعةاالثاثVKHF25,0000.40.090لالستثمار الخير

VKHF2,2500.10.090لالستثمار الخيرIHFI10,0000.21.560المنزلي صناعةاالثاث

6,265,292100.003,362,996100.00

3,362,996الكلي مجموع6,265,292الكلي 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

2021/8/18

 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


