
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

534.16االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد572.082,019,910,201 االغالق

32المتدولة الشركات7.10% التغير نسبه

26المرتفعة37.921,652,104,828(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

3المستقره650

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

IMAP2.8802.810-2.43الدوائية المنصورBBAY0.1000.11010.00بابل مصرف

SMOF14.00013.900-0.71االلعاب لمدن الموصلBELF0.4000.44010.00ايالف مصرف

IKLV1.5001.490-0.67اللقاحات النتاج الكنديSBPT26.01028.61010.00العام للنقل العراق بغداد

IBSD4.2304.6509.93الغازية  بغداد

BIIB0.4100.4509.76االسالمي  المصرف

BKUI1.1301.2409.73كوردستان مصرف

BNOI1.3401.4709.70االهلي المصرف

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)

BNOI966,677,32858.51.470االهلي المصرفBNOI674,670,84133.41.470االهلي المصرف

BASH95,469,3985.80.480اشور مصرفBUND335,139,06716.60.150المتحد المصرف

BCOI87,833,4005.30.710التجاري المصرفBASH198,915,4129.80.480اشور مصرف

BBOB75,480,0004.60.680بغداد مصرفBGUC161,087,8188.00.190الخليج مصرف

BMNS55,205,1813.30.610المنصور مصرفBCOI124,691,9406.20.710التجاري المصرف

TASC51,073,5763.19.100سيل اسياBBOB111,000,0005.50.680بغداد مصرف

IBSD50,956,6843.14.650الغازية  بغدادBBAY97,161,2994.80.110بابل مصرف

1,702,666,37784.291,382,695,56683.69

1,652,104,828الكلي مجموع2,019,910,201الكلي 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

2021/8/25

 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 عدد74,689,982

5المتدولة الشركات

3المرتفعة23,502,233

1المنخفضة

1المستقره58

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

SIGT1.2401.210-2.42النفطية المنتجات نقلBLAD0.1600.19018.75االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3900.44012.82األئتمان مصرف

IHFI1.6201.7004.94المنزلي صناعةاالثاث

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)

BROI14,904,62063.40.440األئتمان مصرفBLAD38,776,00051.90.190االسالمي العطاء مصرف

BLAD7,307,44031.10.190االسالمي العطاء مصرفBROI34,795,81646.60.440األئتمان مصرف

SIGT1,214,8405.21.210النفطية المنتجات نقلSIGT1,004,0001.31.210النفطية المنتجات نقل

VAMF58,3330.20.560لالستثمار االمينVAMF104,1660.10.560لالستثمار االمين

IHFI17,0000.11.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI10,0000.011.700المنزلي صناعةاالثاث

74,689,982100.0023,502,233100.00

23,502,233الكلي مجموع74,689,982الكلي 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

2021/8/25

 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


