
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

599.18االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد595.0534,588,200,837 االغالق

28المتدولة الشركات0.69-% التغير نسبه

3المرتفعة4.138,112,451,733-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

15المستقره443

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

BBOB0.7700.720-6.49بغداد مصرفSBPT29.00030.8006.21العام للنقل العراق بغداد

BGUC0.1900.180-5.26الخليج مصرفBMNS0.5900.6001.69المنصور مصرف

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفBNOI1.4001.4201.43االهلي المصرف

SKTA3.6003.500-2.78الكرخ العاب مدينةINCP2.4202.4200.00الكيمياوية الصناعات

IKLV1.5501.510-2.58اللقاحات النتاج الكنديIMOS5.6005.6000.00الحديثة الخياطة

IITC15.70015.500-1.27للسجاد العراقيةHNTI9.7509.7500.00السياحية االستثمارات

TASC8.9508.850-1.12سيل اسياIBSD4.8804.850-0.61الغازية  بغداد

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)

BIME6,495,209,48880.10.200االوسط الشرق مصرفBIME32,476,047,44193.90.200االوسط الشرق مصرف

BBOB1,065,480,93913.10.720بغداد مصرفBBOB1,468,170,0504.20.720بغداد مصرف

BNOI280,796,3003.51.420االهلي المصرفBGUC252,878,3430.70.180الخليج مصرف

BGUC45,518,1020.60.180الخليج مصرفBNOI200,565,0000.61.420االهلي المصرف

BMNS39,435,1610.50.600المنصور مصرفBMNS66,881,9350.20.600المنصور مصرف

INCP30,795,5000.42.420الكيمياوية الصناعاتBMFI40,687,5000.10.170الموصل مصرف

SBPT29,890,5500.430.800العام للنقل العراق بغدادBUND25,774,5580.10.140المتحد المصرف

34,531,004,82799.837,987,126,03998.46

8,112,451,733الكلي مجموع34,588,200,837الكلي 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

2021/9/5

 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



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد389,025,682

5المتدولة الشركات

1المرتفعة388,551,318

2المنخفضة

2المستقره14

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

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرفSAEI1.2301.3509.76العقارية  االمين

SIGT1.2001.190-0.83النفطية المنتجات نقل

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)

BTIB384,250,00098.91.000االسالمي الطيف مصرفBTIB384,250,00098.81.000االسالمي الطيف مصرف

SAEI2,863,3180.71.350العقارية  االمينSAEI2,325,6820.61.350العقارية  االمين

SIGT713,0000.21.190النفطية المنتجات نقلBROI1,750,0000.40.400األئتمان مصرف

BROI700,0000.20.400األئتمان مصرفSIGT600,0000.21.190النفطية المنتجات نقل

BLAD25,0000.010.250االسالمي العطاء مصرفBLAD100,0000.030.250االسالمي العطاء مصرف

389,025,682100.00388,551,318100.00

388,551,318الكلي مجموع389,025,682الكلي 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

2021/9/5

 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


