
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

577.98االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد569.91725,283,445 االغالق

35المتدولة الشركات1.40-% التغير نسبه

4المرتفعة8.071,216,154,032-(نقطه)التغير مقدار

21المنخفضة

10المستقره573

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

%

SMRI2.7502.490-9.45العقارية  المعمورةBNOI1.4801.5504.73االهلي المصرف

BASH0.4900.450-8.16اشور مصرفHKAR0.8800.9002.27كربالء فنادق

SNUC0.4200.390-7.14للمقاوالت النخبةHNTI8.6008.7501.74السياحية االستثمارات

BUND0.1500.140-6.67المتحد المصرفIIDP1.1701.1800.85للتمور  العراقية

SMOF14.84014.300-3.64االلعاب لمدن الموصل

IMOS7.2507.000-3.45الحديثة الخياطة

AIPM4.7504.600-3.16اللحوم تسويق

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)

BNOI749,133,15661.61.550االهلي المصرفBNOI471,193,52665.01.550االهلي المصرف

SMRI119,062,8799.82.490العقارية  المعمورةBIME50,950,0007.00.200االوسط الشرق مصرف

HNTI106,723,5368.88.750السياحية االستثماراتSMRI46,878,2166.52.490العقارية  المعمورة

IBSD80,648,3156.65.500الغازية  بغدادBBOB28,500,0003.90.620بغداد مصرف

IMAP25,303,2502.12.900الدوائية المنصورIICM20,600,0002.80.840الكارتون صناعات

BBOB17,670,0001.50.620بغداد مصرفIBSD14,674,4482.05.500الغازية  بغداد

IICM17,304,2421.40.840الكارتون صناعاتBMNS13,000,0001.80.570المنصور مصرف

645,796,19089.041,115,845,37991.75

1,216,154,032الكلي مجموع725,283,445الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/8/17

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص

 

44المدرجة الشركات عدد3,910,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة1,850,700

2المنخفضة

3المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

VKHF0.1200.100-16.67لالستثمار الخير

SIGT1.3001.250-3.85النفطية 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)

SAEI1,125,00060.80.750العقارية  االمينSAEI1,500,00038.40.750العقارية  االمين

SIGT437,50023.61.250النفطية المنتجات نقلVKHF1,050,00026.90.100لالستثمار الخير

BLAD160,0008.60.160االسالمي العطاء مصرفBLAD1,000,00025.60.160االسالمي العطاء مصرف

VKHF105,0005.70.100لالستثمار الخيرSIGT350,0009.01.250النفطية المنتجات نقل

TZNI23,2001.32.320لالتصاالت الخاتمTZNI10,0000.32.320لالتصاالت الخاتم

3,910,000100.001,850,700100.00

1,850,700الكلي مجموع3,910,000الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/8/17

 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


