
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

566.63االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد568.98482,938,420 االغالق

27المتدولة الشركات0.41% التغير نسبه

7المرتفعة2.35265,245,988(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره249

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

AIRP16.98016.140-4.95الزراعية المنتجاتBIME0.1900.2005.26االوسط الشرق مصرف

SMOF14.00013.500-3.57االلعاب لمدن الموصلBGUC0.1900.2005.26الخليج مصرف

IKLV1.7401.700-2.30اللقاحات النتاج الكنديBIIB0.4700.4904.26االسالمي  المصرف

IICM0.8400.830-1.19الكارتون صناعاتBBOB0.6100.6303.28بغداد مصرف

SKTA3.8003.760-1.05الكرخ العاب مدينةBCOI0.6700.6801.49التجاري المصرف

IMAP3.0102.980-1.00الدوائية المنصورHNTI8.1008.1700.86السياحية االستثمارات

AMEF10.50010.400-0.95االوسط الشرق اسماكINCP2.5502.5700.78الكيمياوية الصناعات

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)

BBOB47,937,31118.10.630بغداد مصرفBIME105,501,00021.80.200االوسط الشرق مصرف

BSUC26,756,78010.10.380سومر مصرفBBOB75,161,60515.60.630بغداد مصرف

SKTA24,811,0009.43.760الكرخ العاب مدينةBUND75,000,00015.50.140المتحد المصرف

INCP24,453,5509.22.570الكيمياوية الصناعاتBSUC70,412,57814.60.380سومر مصرف

IBSD22,218,8628.45.400الغازية  بغدادBBAY57,000,00011.80.100بابل مصرف

BIME21,083,2207.90.200االوسط الشرق مصرفBGUC26,750,0005.50.200الخليج مصرف

SMOF13,564,8005.113.500االلعاب لمدن الموصلBASH12,150,0002.50.400اشور مصرف

421,975,18387.38180,825,52268.17

265,245,988الكلي مجموع482,938,420الكلي 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

2021/7/25

 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 عدد9,404,700

5المتدولة الشركات

2المرتفعة223,313,125

2المنخفضة

1المستقره10

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

VZAF0.3300.270-18.18لالستثمار الزوراءSAEI0.7000.7507.14العقارية  االمين

SIGT1.3001.260-3.08النفطية المنتجات نقلBLAD0.1500.1606.67االسالمي العطاء 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)

IMCI220,809,60098.968.000الكيماوية الصنائعBLAD3,800,00040.40.160االسالمي العطاء مصرف

SAEI1,500,0000.70.750العقارية  االمينIMCI3,247,20034.568.000الكيماوية الصنائع

BLAD608,0000.30.160االسالمي العطاء مصرفSAEI2,000,00021.30.750العقارية  االمين

SIGT380,0000.21.260النفطية المنتجات نقلSIGT300,0003.21.260النفطية المنتجات نقل

VZAF15,5250.00.270لالستثمار الزوراءVZAF57,5000.60.270لالستثمار الزوراء

9,404,700100.00223,313,125100.00

223,313,125الكلي مجموع9,404,700الكلي 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

2021/7/25

 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


