
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

584.70االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد580.77734,337,142 االغالق

29المتدولة الشركات0.67-% التغير نسبه

7المرتفعة3.931,392,417,978-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

12المستقره244

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIIB0.4600.420-8.70االسالمي  المصرفSMOF13.40014.74010.00االلعاب لمدن الموصل

BMFI0.1900.180-5.26الموصل مصرفSKTA3.7003.7902.43الكرخ العاب مدينة

BGUC0.2000.190-5.00الخليج مصرفBASH0.4900.5002.04اشور مصرف

BIME0.2100.200-4.76االوسط الشرق مصرفHBAG8.2508.3501.21بغداد فندق

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفIICM0.8400.8501.19الكارتون صناعات

HNTI8.4008.350-0.60السياحية االستثماراتIRMC11.90012.0000.84الجاهزة االلبسة

IITC15.99015.900-0.56للسجاد العراقيةSMRI2.8202.8400.71العقارية  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)

BCIH1,145,000,00082.22.290جيهان مصرفBCIH500,000,00068.12.290جيهان مصرف

SMRI64,221,2984.62.840العقارية  المعمورةBSUC59,622,1208.10.380سومر مصرف

IBSD30,047,2242.25.670الغازية  بغدادBIME35,622,9584.90.200االوسط الشرق مصرف

INCP29,835,7802.12.510الكيمياوية الصناعاتBBAY28,400,0003.90.110بابل مصرف

BSUC22,656,4061.60.380سومر مصرفBASH24,000,0003.30.500اشور مصرف

SMOF14,092,8361.014.740االلعاب لمدن الموصلSMRI22,853,3683.12.840العقارية  المعمورة

IMAP12,640,8960.92.900الدوائية المنصورBIBI15,658,8852.10.270االستثمار مصرف

686,157,33193.441,318,494,44094.69

1,392,417,978الكلي مجموع734,337,142الكلي 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

2021/8/11

 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 عدد2,888,436

3المتدولة الشركات

2المرتفعة3,800,422

1المنخفضة

0المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

TZNI2.3402.320-0.85لالتصاالت الخاتمIHFI1.3001.56020.00المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.4100.4202.44األئتمان 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)

TZNI1,771,17246.62.320لالتصاالت الخاتمBROI1,125,00038.90.420األئتمان مصرف

IHFI1,557,50041.01.560المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,000,00034.61.560المنزلي صناعةاالثاث

BROI471,75012.40.420األئتمان مصرفTZNI763,43626.42.320لالتصاالت الخاتم

2,888,436100.003,800,422100.00

3,800,422الكلي مجموع2,888,436الكلي 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

2021/8/11

 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




