
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

596.92االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد588.844,205,556,377 االغالق

26المتدولة الشركات1.35-% التغير نسبه

6المرتفعة8.082,957,846,807-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

7المستقره744

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMOS6.5005.850-10.00الحديثة الخياطةHNTI8.5009.35010.00السياحية االستثمارات

BBAY0.1200.110-8.33بابل مصرفBBOB0.7400.7704.05بغداد مصرف

BUND0.1600.150-6.25المتحد المصرفIMAP2.7802.8201.44الدوائية المنصور

BMNS0.6500.610-6.15المنصور مصرفIKLV1.4801.5001.35اللقاحات النتاج الكندي

BASH0.4900.460-6.12اشور مصرفHPAL8.0008.1001.25فلسطين فندق

BCOI0.7000.670-4.29التجاري المصرفHBAG8.1508.2000.61بغداد فندق

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB1,600,805,44154.10.770بغداد مصرفBBOB2,056,591,77648.90.770بغداد مصرف

BNOI637,227,88521.51.450االهلي المصرفBIME868,529,77320.70.220االوسط الشرق مصرف

BIME190,696,2526.40.220االوسط الشرق مصرفBNOI424,925,00010.11.450االهلي المصرف

BMNS108,422,5003.70.610المنصور مصرفBUND236,386,6675.60.150المتحد المصرف

IBSD90,680,7423.14.880الغازية  بغدادBMNS174,600,0004.20.610المنصور مصرف

TASC80,825,0002.78.990سيل اسياBGUC141,386,4813.40.200الخليج مصرف

BCOI36,947,5001.20.670التجاري المصرفBBAY101,463,4982.40.110بابل مصرف

4,003,883,19595.202,745,605,32092.82

2,957,846,807الكلي مجموع4,205,556,377الكلي 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

2021/8/29

 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 عدد13,647,558

5المتدولة الشركات

1المرتفعة7,363,865

3المنخفضة

1المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2200.190-13.64االسالمي العطاء مصرفTZNI2.2502.3504.44لالتصاالت الخاتم

IHFI1.7001.500-11.76المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.4400.410-6.82األئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IMCI3,007,23240.868.000الكيماوية الصنائعBLAD12,153,33489.10.190االسالمي العطاء مصرف

BLAD2,344,13331.80.190االسالمي العطاء مصرفIHFI500,0003.71.500المنزلي صناعةاالثاث

TZNI1,057,50014.42.350لالتصاالت الخاتمBROI500,0003.70.410األئتمان مصرف

IHFI750,00010.21.500المنزلي صناعةاالثاثTZNI450,0003.32.350لالتصاالت الخاتم

BROI205,0002.80.410األئتمان مصرفIMCI44,2240.368.000الكيماوية الصنائع

13,647,558100.007,363,865100.00

7,363,865الكلي مجموع13,647,558الكلي 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

2021/8/29

 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


