
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

578.29االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد576.31279,029,140 االغالق

29المتدولة الشركات0.34-% التغير نسبه

5المرتفعة1.98497,446,700-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

11المستقره373

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.1200.110-8.33بابل مصرفIITC12.61013.8709.99للسجاد العراقية

BUND0.1500.140-6.67المتحد المصرفIKLV1.7001.8207.06اللقاحات النتاج الكندي

AAHP0.9900.950-4.04الزراعي لالنتاج االهليةAIRP16.25017.0004.62الزراعية المنتجات

SNUC0.3800.370-2.63للمقاوالت النخبةIRMC11.00011.5004.55الجاهزة االلبسة

BELF0.4100.400-2.44ايالف مصرفHNTI8.1708.1800.12السياحية االستثمارات

SMOF13.50013.200-2.22االلعاب لمدن الموصل

IIDP1.1601.140-1.72للتمور  العراقية

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)

IBSD154,105,06331.05.600الغازية  بغدادBGUC71,100,00025.50.200الخليج مصرف

TASC128,745,66925.99.000سيل اسياBBOB46,750,00016.80.640بغداد مصرف

IMAP78,030,09215.72.940الدوائية المنصورIBSD27,724,1519.95.600الغازية  بغداد

BBOB29,920,0006.00.640بغداد مصرفIMAP26,541,4329.52.940الدوائية المنصور

INCP25,651,9005.22.550الكيمياوية الصناعاتBIME22,000,0007.90.200االوسط الشرق مصرف

BGUC14,220,0002.90.200الخليج مصرفBUND15,604,9905.60.140المتحد المصرف

HBAY11,365,2692.383.500بابل فندقTASC14,307,7415.19.000سيل اسيا

224,028,31480.29442,037,99288.86

497,446,700الكلي مجموع279,029,140الكلي 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

2021/7/28

 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 عدد4,778,415

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,541,935

0المنخفضة

2المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SIGT1.2501.2500.00النفطية المنتجات نقل

NDSA0.6400.6400.00للتأمين السالم دار

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)

SIGT5,089,65091.81.250النفطية المنتجات نقلSIGT4,071,72085.21.250النفطية المنتجات نقل

NDSA452,2858.20.640للتأمين السالم دارNDSA706,69514.80.640للتأمين السالم دار

4,778,415100.005,541,935100.00

5,541,935الكلي مجموع4,778,415الكلي 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

2021/7/28

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


