
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

604.50االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد601.2413,920,797,875 االغالق

28المتدولة الشركات0.54-% التغير نسبه

7المرتفعة3.2620,186,983,021-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره440

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

AIRP18.50017.000-8.11الزراعية المنتجاتBUND0.1400.1507.14المتحد المصرف

BKUI1.5501.480-4.52كوردستان مصرفINCP2.4902.5904.02الكيمياوية الصناعات

SKTA3.4503.300-4.35الكرخ العاب مدينةBASH0.4700.4802.13اشور مصرف

IKLV1.4801.430-3.38اللقاحات النتاج الكنديTASC8.9409.1302.13سيل اسيا

IMOS5.4505.300-2.75الحديثة الخياطةSBPT29.75030.2001.51العام للنقل العراق بغداد

BMNS0.5900.580-1.69المنصور مصرفBBOB0.7500.7601.33بغداد مصرف

BCOI0.6700.660-1.49التجاري المصرفBNOI1.4401.4500.69االهلي المصرف

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)

BKUI19,736,284,47497.81.480كوردستان مصرفBKUI13,335,334,06995.81.480كوردستان مصرف

BBOB136,660,2680.70.760بغداد مصرفBBOB182,117,1571.30.760بغداد مصرف

IBSD64,151,6800.34.900الغازية  بغدادBBAY102,000,0000.70.110بابل مصرف

TASC56,271,5400.39.130سيل اسياBIME81,499,6690.60.210االوسط الشرق مصرف

INCP55,197,8000.32.590الكيمياوية الصناعاتBUND66,500,0000.50.150المتحد المصرف

BASH20,405,5730.10.480اشور مصرفBASH42,563,1330.30.480اشور مصرف

BIME16,679,9340.10.210االوسط الشرق مصرفINCP21,935,0000.22.590الكيمياوية الصناعات

13,831,949,02899.3620,085,651,26899.50

20,186,983,021الكلي مجموع13,920,797,875الكلي 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

2021/9/12

 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 عدد49,920

1المتدولة الشركات

0المرتفعة58,406

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SIGT1.1701.1700.00النفطية 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)

SIGT58,406100.01.170النفطية المنتجات نقلSIGT49,920100.01.170النفطية المنتجات نقل

49,920100.0058,406100.00

58,406الكلي مجموع49,920الكلي 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

2021/9/12

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


