
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

572.49االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد577.10432,719,594 االغالق

31المتدولة الشركات0.81% التغير نسبه

12المرتفعة4.61458,212,365(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره392

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

SBPT30.80029.300-4.87العام للنقل العراق بغدادIMOS6.5007.15010.00الحديثة الخياطة

HTVM4.9504.800-3.03الموصل سدBUND0.1300.1407.69المتحد المصرف

SNUC0.3900.380-2.56للمقاوالت النخبةBASH0.4200.4507.14اشور مصرف

SKTA3.8503.800-1.30الكرخ العاب مدينةBGUC0.1900.2005.26الخليج مصرف

IRMC11.50011.400-0.87الجاهزة االلبسةIKLV1.6301.7004.29اللقاحات النتاج الكندي

AIRP16.92016.780-0.83الزراعية المنتجاتBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

IITC15.00014.900-0.67للسجاد العراقيةIIDP1.1401.1601.75للتمور  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)

IBSD108,251,35823.65.590الغازية  بغدادBUND77,659,45917.90.140المتحد المصرف

BNOI76,443,60016.71.200االهلي المصرفBNOI63,700,00014.71.200االهلي المصرف

TASC69,471,47015.29.250سيل اسياBGUC58,655,00013.60.200الخليج مصرف

SBPT64,726,89014.129.300العام للنقل العراق بغدادBASH50,500,00011.70.450اشور مصرف

BASH22,300,0004.90.450اشور مصرفBBAY35,000,0008.10.110بابل مصرف

BBOB12,966,6212.80.620بغداد مصرفBIME32,000,0007.40.200االوسط الشرق مصرف

BGUC11,659,4502.50.200الخليج مصرفBSUC27,889,8996.40.380سومر مصرف

345,404,35879.82365,819,38979.84

458,212,365الكلي مجموع432,719,594الكلي 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

2021/8/3

 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 عدد38,078,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة15,839,340

0المنخفضة

3المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4000.00األئتمان مصرف

SIGT1.2801.2800.00النفطية المنتجات نقل

TZNI2.3402.3400.00لالتصاالت الخاتم

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)

BROI15,000,00094.70.400األئتمان مصرفBROI37,500,00098.50.400األئتمان مصرف

SIGT605,3403.81.280النفطية المنتجات نقلSIGT478,0001.31.280النفطية المنتجات نقل

TZNI234,0001.52.340لالتصاالت الخاتمTZNI100,0000.32.340لالتصاالت الخاتم

38,078,000100.0015,839,340100.00

15,839,340الكلي مجموع38,078,000الكلي 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

2021/8/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


