
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

601.24االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد597.81429,771,334 االغالق

25المتدولة الشركات0.57-% التغير نسبه

8المرتفعة3.43366,796,579-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

7المستقره312

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

BUND0.1500.140-6.67المتحد المصرفAIRP17.00017.7004.12الزراعية المنتجات

NAME0.5600.540-3.57للتأمين االمينSMOF14.25014.8003.86االلعاب لمدن الموصل

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفINCP2.5902.6703.09الكيمياوية الصناعات

BBOB0.7600.740-2.63بغداد مصرفIIDP1.1101.1301.80للتمور  العراقية

IBSD4.9004.790-2.24الغازية  بغدادIITC15.00015.2501.67للسجاد العراقية

BELF0.4700.460-2.13ايالف مصرفIMAP2.8002.8401.43الدوائية المنصور

IMOS5.3005.240-1.13الحديثة الخياطةBKUI1.4801.5001.35كوردستان 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)

BBOB90,458,13624.70.740بغداد مصرفBUND130,000,00030.20.140المتحد المصرف

INCP82,073,40522.42.670الكيمياوية الصناعاتBBOB121,144,18128.20.740بغداد مصرف

TASC54,938,77115.09.050سيل اسياBMFI40,706,8529.50.170الموصل مصرف

IBSD39,527,97910.84.790الغازية  بغدادINCP30,656,5007.12.670الكيمياوية الصناعات

SMOF26,832,0007.314.800االلعاب لمدن الموصلBCOI23,000,0005.40.660التجاري المصرف

BUND18,200,0005.00.140المتحد المصرفBBAY22,092,1175.10.110بابل مصرف

BCOI15,180,0004.10.660التجاري المصرفBIME21,057,4834.90.210االوسط الشرق مصرف

388,657,13390.43327,210,29089.21

366,796,579الكلي مجموع429,771,334الكلي 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

2021/9/13

 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 عدد650,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة693,000

2المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SAEI1.4001.310-6.43العقارية  االمين

SIGT1.1701.160-0.85النفطية 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)

SIGT406,00058.61.160النفطية المنتجات نقلSIGT350,00053.81.160النفطية المنتجات نقل

SAEI262,00037.81.310العقارية  االمينSAEI200,00030.81.310العقارية  االمين

BLAD25,0003.60.250االسالمي العطاء مصرفBLAD100,00015.40.250االسالمي العطاء مصرف

650,000100.00693,000100.00

693,000الكلي مجموع650,000الكلي 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

2021/9/13

 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


