
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

548.42االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد533.03408,330,481 االغالق

24المتدولة الشركات2.81-% التغير نسبه

3المرتفعة15.39539,523,422-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

7المستقره264

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

IBSD4.9504.460-9.90الغازية  بغدادBUND0.1300.1407.69المتحد المصرف

BMFI0.1800.170-5.56الموصل مصرفINCP2.3002.4004.35الكيمياوية الصناعات

IKLV1.6501.580-4.24اللقاحات النتاج الكنديSBPT28.50028.9001.40العام للنقل العراق بغداد

AMEF10.40010.000-3.85االوسط الشرق اسماك

BNOI1.4201.390-2.11االهلي المصرف

SMOF14.30014.000-2.10االلعاب لمدن الموصل

SMRI2.2502.210-1.78العقارية  المعمورة

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)

BAIB324,000,00060.11.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00073.51.080العراق اسيا مصرف

SMRI49,391,2999.22.210العقارية  المعمورةSMRI23,485,6945.82.210العقارية  المعمورة

IMAP41,353,0217.72.870الدوائية المنصورBBOB17,000,0004.20.590بغداد مصرف

IBSD28,106,9205.24.460الغازية  بغدادIMAP14,495,8763.62.870الدوائية المنصور

INCP23,783,0004.42.400الكيمياوية الصناعاتBMNS10,500,0002.60.560المنصور مصرف

SMOF14,801,5002.714.000االلعاب لمدن الموصلINCP9,750,0002.42.400الكيمياوية الصناعات

TASC12,423,2902.38.980سيل اسياBCOI9,000,0002.20.660التجاري المصرف

384,231,57094.10493,859,03091.54

539,523,422الكلي مجموع408,330,481الكلي 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

2021/8/22

 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 عدد14,642,466

4المتدولة الشركات

1المرتفعة2,939,422

3المنخفضة

0المستقره9

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

IHFI1.5601.350-13.46المنزلي صناعةاالثاثBLAD0.1600.1706.25االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

TZNI2.3202.300-0.86لالتصاالت الخاتم

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)

BLAD2,255,00076.70.170االسالمي العطاء مصرفBLAD13,500,00092.20.170االسالمي العطاء مصرف

BROI390,00013.30.390األئتمان مصرفBROI1,000,0006.80.390األئتمان مصرف

TZNI247,1728.42.300لالتصاالت الخاتمTZNI107,4660.72.300لالتصاالت الخاتم

IHFI47,2501.61.350المنزلي صناعةاالثاثIHFI35,0000.21.350المنزلي صناعةاالثاث

14,642,466100.002,939,422100.00

2,939,422الكلي مجموع14,642,466الكلي 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

2021/8/22

 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


