
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.84االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد590.631,390,114,968 االغالق

28المتدولة الشركات0.30% التغير نسبه

6المرتفعة1.791,492,988,371(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

8المستقره530

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

IMOS5.8505.270-9.91الحديثة الخياطةBKUI1.3001.3503.85كوردستان مصرف

BMFI0.1900.180-5.26الموصل مصرفBBOB0.7700.7902.60بغداد مصرف

BGUC0.2000.190-5.00الخليج مصرفINCP2.2502.3002.22الكيمياوية الصناعات

BIME0.2200.210-4.55االوسط الشرق مصرفAIRP18.90019.1001.06الزراعية المنتجات

HNTI9.3509.000-3.74السياحية االستثماراتIBSD4.8804.9000.41الغازية  بغداد

HMAN10.2509.900-3.41المنصور فندقSBPT28.40028.5000.35العام للنقل العراق بغداد

BMNS0.6100.590-3.28المنصور 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)

BNOI590,595,72539.61.450االهلي المصرفBBOB454,825,00032.70.790بغداد مصرف

BBOB348,016,75023.30.790بغداد مصرفBNOI421,844,50030.31.450االهلي المصرف

IMOS166,298,88211.15.270الحديثة الخياطةBBAY117,000,0008.40.110بابل مصرف

HBAY115,279,2657.783.500بابل فندقBGUC81,000,0005.80.190الخليج مصرف

TASC56,179,0983.88.950سيل اسياBUND70,602,4005.10.150المتحد المصرف

IKLV32,688,0002.21.490اللقاحات النتاج الكنديBMFI38,228,1762.80.180الموصل مصرف

INCP25,799,5001.72.300الكيمياوية الصناعاتBIBI36,750,0002.60.290االستثمار مصرف

1,220,250,07687.781,334,857,22089.41

1,492,988,371الكلي مجموع1,390,114,968الكلي 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

2021/8/30

 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 عدد11,857,126

4المتدولة الشركات

2المرتفعة8,500,769

0المنخفضة

2المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SAEI0.7500.85013.33العقارية  االمين

NAHF0.5000.55010.00للتأمين االهلية

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)

SAEI5,265,75061.90.850العقارية  االمينSAEI6,195,00052.20.850العقارية  االمين

NAHF2,883,71933.90.550للتأمين االهليةNAHF5,243,12644.20.550للتأمين االهلية

SIGT322,8003.81.200النفطية المنتجات نقلSIGT269,0002.31.200النفطية المنتجات نقل

BLAD28,5000.30.190االسالمي العطاء مصرفBLAD150,0001.30.190االسالمي العطاء مصرف

11,857,126100.008,500,769100.00

8,500,769الكلي مجموع11,857,126الكلي 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

2021/8/30

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


