
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

589.50االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد595.03557,514,819 االغالق

21المتدولة الشركات0.94% التغير نسبه

7المرتفعة5.53585,348,798(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

8المستقره229

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

BASH0.4700.460-2.13اشور مصرفBKUI1.4801.5504.73كوردستان مصرف

IMOS5.5005.420-1.45الحديثة الخياطةSKTA3.3503.4502.99الكرخ العاب مدينة

IICM0.8200.810-1.22الكارتون صناعاتIIDP1.1301.1602.65للتمور  العراقية

HNTI9.8009.700-1.02السياحية االستثماراتSBPT29.80030.4002.01العام للنقل العراق بغداد

SMRI2.2202.200-0.90العقارية  المعمورةBBOB0.7200.7301.39بغداد مصرف

HBAG8.2508.200-0.61بغداد فندقHPAL8.0008.1001.25فلسطين فندق

INCP2.4402.4500.41الكيمياوية الصناعات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB162,000,00027.71.080العراق اسيا مصرفBBOB216,250,82438.80.730بغداد مصرف

BBOB155,729,84526.60.730بغداد مصرفBAIB150,000,00026.91.080العراق اسيا مصرف

IIDP115,827,67519.81.160للتمور  العراقيةIIDP102,537,88618.41.160للتمور  العراقية

INCP36,424,0406.22.450الكيمياوية الصناعاتBMFI31,316,1095.60.170الموصل مصرف

IMOS30,961,4505.35.420الحديثة الخياطةINCP15,001,0002.72.450الكيمياوية الصناعات

TASC29,298,0505.08.700سيل اسياBUND12,000,0002.20.140المتحد المصرف

IKLV12,523,0002.11.490اللقاحات النتاج الكنديIKLV8,450,0001.51.490اللقاحات النتاج الكندي

535,555,81996.06542,764,06092.72

585,348,798الكلي مجموع557,514,819الكلي 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

2021/9/8

 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 عدد180,956,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة163,094,790

2المنخفضة

0المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BTIB1.0000.900-10.00االسالمي الطيف مصرف

SIGT1.2001.190-0.83النفطية المنتجات نقل

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BTIB162,157,50099.40.900االسالمي الطيف مصرفBTIB180,165,00099.60.900االسالمي الطيف مصرف

SIGT937,2900.61.190النفطية المنتجات نقلSIGT791,0000.41.190النفطية المنتجات نقل

180,956,000100.00163,094,790100.00

163,094,790الكلي مجموع180,956,000الكلي 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

2021/9/8

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


