
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

595.61االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد599.181,135,616,106 االغالق

28المتدولة الشركات0.60% التغير نسبه

4المرتفعة3.57746,663,398(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

7المستقره502

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

%

BIME0.2200.200-9.09االوسط الشرق مصرفBKUI1.3501.4809.63كوردستان مصرف

BUND0.1500.140-6.67المتحد المصرفBIIB0.4300.4402.33االسالمي  المصرف

IRMC12.20011.400-6.56الجاهزة االلبسةTASC8.8508.9501.13سيل اسيا

AIPM4.9004.600-6.12اللحوم تسويقIMAP2.8302.8500.71الدوائية المنصور

BBOB0.8000.770-3.75بغداد مصرف

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرف

BASH0.4700.460-2.13اشور 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)

BBOB322,916,00043.20.770بغداد مصرفBBOB415,950,00036.60.770بغداد مصرف

IMOS158,279,47321.25.600الحديثة الخياطةBUND217,625,00019.20.140المتحد المصرف

BIME42,911,5825.70.200االوسط الشرق مصرفBIME210,782,90918.60.200االوسط الشرق مصرف

IBSD39,392,9625.34.880الغازية  بغدادBGUC135,800,00012.00.190الخليج مصرف

BUND30,467,5004.10.140المتحد المصرفBBAY37,150,0003.30.110بابل مصرف

BGUC24,452,0003.30.190الخليج مصرفIMOS27,564,2582.45.600الحديثة الخياطة

INCP20,546,6002.82.420الكيمياوية الصناعاتBMNS14,600,0001.30.590المنصور مصرف

1,059,472,16793.29638,966,11785.58

746,663,398الكلي مجموع1,135,616,106الكلي 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

2021/9/2

 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 عدد33,707,001

5المتدولة الشركات

1المرتفعة12,522,550

2المنخفضة

2المستقره22

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

%

BROI0.4300.410-4.65األئتمان مصرفSAEI1.0801.23013.89العقارية  االمين

TZNI2.3502.300-2.13لالتصاالت الخاتم

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)

BLAD6,788,00054.20.250االسالمي العطاء مصرفBLAD27,152,00180.60.250االسالمي العطاء مصرف

SAEI2,597,55020.71.230العقارية  االمينBROI3,500,00010.40.410األئتمان مصرف

BROI1,435,00011.50.410األئتمان مصرفSAEI2,095,0006.21.230العقارية  االمين

TZNI1,150,0009.22.300لالتصاالت الخاتمTZNI500,0001.52.300لالتصاالت الخاتم

SIGT552,0004.41.200النفطية المنتجات نقلSIGT460,0001.41.200النفطية المنتجات نقل

33,707,001100.0012,522,550100.00

12,522,550الكلي مجموع33,707,001الكلي 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

2021/9/2

 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


