
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

533.03االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد529.47580,003,986 االغالق

30المتدولة الشركات0.67-% التغير نسبه

4المرتفعة3.56519,847,269-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

12المستقره449

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرفBKUI1.0101.0806.93كوردستان مصرف

BGUC0.1900.180-5.26الخليج مصرفAIRP17.00017.4202.47الزراعية المنتجات

IKLV1.5801.500-5.06اللقاحات النتاج الكنديSMRI2.2102.2401.36العقارية  المعمورة

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرفSKTA3.7003.7200.54الكرخ العاب مدينة

IBSD4.4604.240-4.93الغازية  بغداد

HPAL8.2208.000-2.68فلسطين فندق

BELF0.4100.400-2.44ايالف مصرف

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)

IBSD133,413,86925.74.240الغازية  بغدادBIME159,700,00027.50.190االوسط الشرق مصرف

BBOB53,102,10310.20.580بغداد مصرفBELF105,000,00018.10.400ايالف مصرف

INCP51,970,50010.02.360الكيمياوية الصناعاتBBOB92,007,93715.90.580بغداد مصرف

SMOF46,773,2589.014.000االلعاب لمدن الموصلBGUC78,100,00013.50.180الخليج مصرف

TASC46,445,3508.98.820سيل اسياIBSD32,149,8285.54.240الغازية  بغداد

BELF42,000,0008.10.400ايالف مصرفIKLV22,335,1703.91.500اللقاحات النتاج الكندي

IKLV33,583,3556.51.500اللقاحات النتاج الكنديINCP22,200,0003.82.360الكيمياوية الصناعات

511,492,93588.19407,288,43578.35

519,847,269الكلي مجموع580,003,986الكلي 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

2021/8/23

 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 عدد1,521,924

3المتدولة الشركات

1المرتفعة652,309

1المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1700.160-5.88االسالمي العطاء مصرفIHFI1.3501.62020.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

IHFI437,30967.01.620المنزلي صناعةاالثاثBLAD1,200,00078.80.160االسالمي العطاء مصرف

BLAD192,00029.40.160االسالمي العطاء مصرفIHFI311,92420.51.620المنزلي صناعةاالثاث

TZNI23,0003.52.300لالتصاالت الخاتمTZNI10,0000.72.300لالتصاالت الخاتم

1,521,924100.00652,309100.00

652,309الكلي مجموع1,521,924الكلي 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

2021/8/23

 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


