
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

583.92االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد584.701,020,940,795 االغالق

29المتدولة الشركات0.13% التغير نسبه

12المرتفعة0.781,640,539,468(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

13المستقره208

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

BBOB0.6300.620-1.59بغداد مصرفBUND0.1400.1507.14المتحد المصرف

IICM0.8500.840-1.18الكارتون صناعاتIMOS7.0507.2502.84الحديثة الخياطة

HPAL8.5008.400-1.18فلسطين فندقBELF0.4000.4102.50ايالف مصرف

IMAP2.9202.910-0.34الدوائية المنصورAIPM4.6504.7502.15اللحوم تسويق

BASH0.4800.4902.08اشور مصرف

IITC15.74015.9901.59للسجاد العراقية

AIRP16.78017.0001.31الزراعية المنتجات

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)

BCIH1,145,000,00069.82.290جيهان مصرفBCIH500,000,00049.02.290جيهان مصرف

BAIB270,000,00016.51.080العراق اسيا مصرفBAIB250,000,00024.51.080العراق اسيا مصرف

IBSD40,287,8482.55.690الغازية  بغدادBSUC64,374,4316.30.380سومر مصرف

BNOI28,418,4321.71.400االهلي المصرفBIME35,250,0003.50.210االوسط الشرق مصرف

BSUC24,462,2841.50.380سومر مصرفBBOB27,000,0002.60.620بغداد مصرف

TASC23,941,6961.59.250سيل اسياBNOI20,317,2172.01.400االهلي المصرف

BBOB16,740,0001.00.620بغداد مصرفBBAY20,000,0002.00.110بابل مصرف

916,941,64889.811,548,850,25994.41

1,640,539,468الكلي مجموع1,020,940,795الكلي 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

2021/8/10

 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
 

59المدرجة الشركات عدد1,975,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة399,550

2المنخفضة

2المستقره7

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

BZII0.3700.340-8.11العراق زين مصرفBINT1.6801.7504.17االسالمي الدولي المصرف

NHAM0.4200.400-4.76للتأمين الحمراء

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)

BLAD280,00070.10.160االسالمي العطاء مصرفBLAD1,750,00088.60.160االسالمي العطاء مصرف

BINT43,75010.91.750االسالمي الدولي المصرفBZII100,0005.10.340العراق زين مصرف

NHAM39,2009.80.400للتأمين الحمراءNHAM98,0005.00.400للتأمين الحمراء

BZII34,0008.50.340العراق زين مصرفBINT25,0001.31.750االسالمي الدولي المصرف

IHFI2,6000.71.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,0000.11.300المنزلي صناعةاالثاث

1,975,000100.00399,550100.00

399,550الكلي مجموع1,975,000الكلي 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

2021/8/10

 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


