
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

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

572.08االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد596.922,789,245,056 االغالق

33المتدولة الشركات4.34% التغير نسبه

18المرتفعة24.842,210,953,518(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

5المستقره833

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

%

IMIB2.6002.500-3.85والدراجات المعدنيةBIME0.2000.22010.00االوسط الشرق مصرف

SMRI2.3802.330-2.10العقارية  المعمورةBBAY0.1100.1209.09بابل مصرف

BCOI0.7100.700-1.41التجاري المصرفBELF0.4400.4809.09ايالف مصرف

IICM0.8500.840-1.18الكارتون صناعاتBBOB0.6800.7408.82بغداد مصرف

IMAP2.8102.780-1.07الدوائية المنصورIBSD4.6505.0207.96الغازية  بغداد

SKTA3.7003.670-0.81الكرخ العاب مدينةIRMC11.30012.2007.96الجاهزة االلبسة

IKLV1.4901.480-0.67اللقاحات النتاج الكنديBIBI0.2800.3007.14االستثمار 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)

BNOI756,576,17034.21.480االهلي المصرفBBOB704,600,00025.30.740بغداد مصرف

BBOB521,404,00023.60.740بغداد مصرفBNOI504,415,78018.11.480االهلي المصرف

BMNS189,021,7668.50.650المنصور مصرفBMNS291,030,69110.40.650المنصور مصرف

TASC171,263,1357.79.200سيل اسياBIME278,161,17010.00.220االوسط الشرق مصرف

IBSD110,597,0125.05.020الغازية  بغدادBUND272,275,1189.80.160المتحد المصرف

BIME60,695,4572.70.220االوسط الشرق مصرفBGUC212,371,4287.60.200الخليج مصرف

INCP55,394,7502.52.300الكيمياوية الصناعاتBBAY132,055,4164.70.120بابل مصرف

2,394,909,60385.861,864,952,29184.35

2,210,953,518الكلي مجموع2,789,245,056الكلي 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

2021/8/26

 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 عدد73,407,144

6المتدولة الشركات

2المرتفعة42,825,039

2المنخفضة

2المستقره50

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

%

TZNI2.3002.250-2.17لالتصاالت الخاتمBLAD0.1900.22015.79االسالمي العطاء مصرف

SIGT1.2101.200-0.83النفطية المنتجات نقلVKHF0.0900.10011.11لالستثمار الخير

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)

IMCI17,340,00040.568.000الكيماوية الصنائعBLAD47,826,00065.20.220االسالمي العطاء مصرف

BLAD10,131,72023.70.220االسالمي العطاء مصرفBROI15,250,00020.80.440األئتمان مصرف

SIGT7,911,35818.51.200النفطية المنتجات نقلSIGT6,587,9989.01.200النفطية المنتجات نقل

BROI6,772,50015.80.440األئتمان مصرفVKHF3,338,1464.50.100لالستثمار الخير

TZNI337,5000.82.250لالتصاالت الخاتمIMCI255,0000.368.000الكيماوية الصنائع

VKHF331,9620.80.100لالستثمار الخيرTZNI150,0000.22.250لالتصاالت الخاتم

73,407,144100.0042,825,039100.00

42,825,039الكلي مجموع73,407,144الكلي 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

2021/8/26

 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


