
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.03االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد578.29204,291,715 االغالق

26المتدولة الشركات0.92% التغير نسبه

7المرتفعة5.26388,626,449(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

16المستقره218

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

HTVM5.0004.750-5.00الموصل سدBBAY0.1100.1209.09بابل مصرف

IKLV1.7401.700-2.30اللقاحات النتاج الكنديBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

SBPT28.15028.100-0.18العام للنقل العراق بغدادIBSD5.5005.6402.55الغازية  بغداد

BASH0.4000.4102.50اشور مصرف

HISH9.0109.2002.11عشتار فنادق

SMRI2.8002.8301.07العقارية  المعمورة

BNOI1.1801.1900.85االهلي 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)

IBSD195,553,11850.35.640الغازية  بغدادBBOB41,743,61820.40.640بغداد مصرف

SMRI56,440,63114.52.830العقارية  المعمورةIBSD35,278,22617.35.640الغازية  بغداد

TASC42,126,50010.89.000سيل اسياBBAY26,000,00012.70.120بابل مصرف

BBOB26,487,1956.80.640بغداد مصرفSMRI20,134,5349.92.830العقارية  المعمورة

IKLV23,361,7326.01.700اللقاحات النتاج الكنديBSUC20,000,0009.80.380سومر مصرف

INCP9,123,2102.32.570الكيمياوية الصناعاتBIME15,675,8357.70.200االوسط الشرق مصرف

BSUC7,600,0002.00.380سومر مصرفIKLV13,716,3106.71.700اللقاحات النتاج الكندي

172,548,52384.46360,692,38692.81

388,626,449الكلي مجموع204,291,715الكلي 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

2021/7/27

 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 عدد338,280

2المتدولة الشركات

0المرتفعة414,050

1المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SIGT1.2601.250-0.79النفطية 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)

SIGT410,35099.11.250النفطية المنتجات نقلSIGT328,28097.01.250النفطية المنتجات نقل

BZII3,7000.90.370العراق زين مصرفBZII10,0003.00.370العراق زين مصرف

338,280100.00414,050100.00

414,050الكلي مجموع338,280الكلي 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

2021/7/27

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


