
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

595.05االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد596.611,706,200,674 االغالق

27المتدولة الشركات0.26% التغير نسبه

8المرتفعة1.561,467,807,115(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

9المستقره489

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

AIRP19.50018.500-5.13الزراعية المنتجاتBUND0.1400.1507.14المتحد المصرف

BNOI1.4201.380-2.82االهلي المصرفIMIB2.3502.5006.38والدراجات المعدنية

SBPT30.80030.000-2.60العام للنقل العراق بغدادBMFI0.1700.1805.88الموصل مصرف

IICM0.8400.820-2.38الكارتون صناعاتBASH0.4600.4804.35اشور مصرف

BCOI0.6700.660-1.49التجاري المصرفBBOB0.7200.7504.17بغداد مصرف

IMAP2.8302.790-1.41الدوائية المنصورINCP2.4202.4501.24الكيمياوية الصناعات

SMRI2.2802.250-1.32العقارية  المعمورةIRMC11.40011.5000.88الجاهزة االلبسة

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)

BBOB729,846,75049.70.750بغداد مصرفBBOB993,305,00058.20.750بغداد مصرف

BAIB324,000,00022.11.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00017.61.080العراق اسيا مصرف

BMNS73,422,5005.00.600المنصور مصرفBMNS121,250,0007.10.600المنصور مصرف

INCP64,491,5004.42.450الكيمياوية الصناعاتBIME120,129,8307.00.200االوسط الشرق مصرف

SBPT54,065,9753.730.000العام للنقل العراق بغدادBASH67,015,4123.90.480اشور مصرف

TASC50,572,4683.48.800سيل اسياINCP26,550,0001.62.450الكيمياوية الصناعات

BASH30,965,5902.10.480اشور مصرفBIBI20,500,0001.20.280االستثمار مصرف

1,648,750,24296.631,327,364,78290.43

1,467,807,115الكلي مجموع1,706,200,674الكلي 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

2021/9/6

 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 عدد226,350,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة222,210,000

1المنخفضة

2المستقره16

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

SIGT1.1901.180-0.84النفطية المنتجات نقلSAEI1.3501.4003.70العقارية  االمين

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)

BTIB220,000,00099.01.000االسالمي الطيف مصرفBTIB220,000,00097.21.000االسالمي الطيف مصرف

BLAD1,225,0000.60.250االسالمي العطاء مصرفBLAD4,900,0002.20.250االسالمي العطاء مصرف

BROI410,0000.20.410األئتمان مصرفBROI1,000,0000.40.410األئتمان مصرف

SIGT295,0000.11.180النفطية المنتجات نقلSIGT250,0000.11.180النفطية المنتجات نقل

SAEI280,0000.11.400العقارية  االمينSAEI200,0000.11.400العقارية  االمين

226,350,000100.00222,210,000100.00

222,210,000الكلي مجموع226,350,000الكلي 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

2021/9/6

 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


