
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

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

581.31االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد582.39676,472,375 االغالق

27المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

10المرتفعة1.081,571,553,433(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

14المستقره237
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HMAN11.00010.500-4.55المنصور فندقBBOB0.6200.6301.61بغداد مصرف

HTVM4.7004.650-1.06الموصل سدBNOI1.2801.3001.56االهلي المصرف

INCP2.5402.530-0.39الكيمياوية الصناعاتBCOI0.6600.6701.52التجاري المصرف

IITC15.00015.2001.33للسجاد العراقية

IRMC11.60011.7501.29الجاهزة االلبسة

IIDP1.1601.1700.86للتمور  العراقية

TASC9.1909.2400.54سيل اسيا

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BCIH1,145,000,00072.92.290جيهان مصرفBCIH500,000,00073.92.290جيهان مصرف

TASC202,708,13012.99.240سيل اسياBASH27,500,0004.10.460اشور مصرف

IBSD91,305,3115.85.700الغازية  بغدادBBOB27,000,0004.00.630بغداد مصرف

SBPT30,138,9971.929.610العام للنقل العراق بغدادTASC21,939,0003.29.240سيل اسيا

INCP27,590,9241.82.530الكيمياوية الصناعاتIBSD16,055,0002.45.700الغازية  بغداد

BBOB17,010,0001.10.630بغداد مصرفBIME14,588,7452.20.200االوسط الشرق مصرف

BASH12,480,0000.80.460اشور مصرفBSUC13,200,0002.00.380سومر مصرف

620,282,74591.691,526,233,36297.12

1,571,553,433الكلي مجموع676,472,375الكلي 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

2021/8/5

 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 عدد58,109,588

3المتدولة الشركات

2المرتفعة24,561,055

1المنخفضة

0المستقره20
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SIGT1.2801.250-2.34النفطية المنتجات نقلBINT1.4001.68020.00االسالمي الدولي المصرف

BROI0.4000.4102.50األئتمان 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)

BROI22,638,83592.20.410األئتمان مصرفBROI56,584,58897.40.410األئتمان مصرف

SIGT1,880,2207.71.250النفطية المنتجات نقلSIGT1,500,0002.61.250النفطية المنتجات نقل

BINT42,0000.21.680االسالمي الدولي المصرفBINT25,0000.0431.680االسالمي الدولي المصرف

58,109,588100.0024,561,055100.00

24,561,055الكلي مجموع58,109,588الكلي 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

2021/8/5

 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


