
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

595.23االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد598.82792,583,980 االغالق

27المتدولة الشركات0.60% التغير نسبه

13المرتفعة3.59558,185,363(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

7المستقره417

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق
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 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

BBAY0.1100.100-9.09بابل مصرفBGUC0.1800.1905.56الخلٌج مصرف

IIDP1.1301.100-2.65التمور النتاج العراقٌةBNOI1.3501.4205.19االهلً المصرف

SMRI2.4402.380-2.46العقارٌة المعمورةBCOI0.6500.6804.62التجاري المصرف

IMOS5.6005.540-1.07الحدٌثة الخٌاطةBIBI0.2800.2903.57االستثمار مصرف

TASC9.0509.030-0.22لالتصاالت سٌل اسٌاSMOF16.50017.0003.03االلعاب لمدن الموصل

IBSD4.7104.700-0.21غازٌة بغدادBBOB0.7400.7602.70بغداد مصرف

HBAY83.50083.400-0.12بابل فندقBMNS0.5800.5901.72المنصور مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB195,546,38235.00.760بغداد مصرفBBOB260,433,04332.90.760بغداد مصرف

INCP64,963,08011.62.580والبالستٌكٌة الكٌمٌاوٌة الصناعاتBBAY247,268,44831.20.100بابل مصرف

BNOI44,599,6938.01.420االهلً المصرفBIME44,050,0005.60.210 االوسط الشرق مصرف

IMOS30,996,7505.65.540الحدٌثة الخٌاطةBMNS34,800,0004.40.590المنصور مصرف

BBAY24,726,8454.40.100بابل مصرفBNOI31,732,1274.01.420االهلً المصرف

IBSD24,676,3004.44.700غازٌة بغدادBIBI28,835,8303.60.290االستثمار مصرف

BMNS20,189,0003.60.590المنصور مصرفINCP25,222,0003.22.580والبالستٌكٌة الكٌمٌاوٌة الصناعات

672,341,44884.83405,698,05072.68

558,185,363الكلي مجموع792,583,980الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/9/16

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد191,390,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة163,325,600

1المنخفضة

2المستقره12
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق
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 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
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 رمز

الشركة
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(دينار)
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 االغالق

( دينار)

 نسبة
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%

SIGT1.1801.140-3.39النفطية المنتجاتIKHC0.8000.96020.00االنشائية الخازر

SAEI1.3101.4006.87العقارية االمين

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)

BTIB156,825,00096.00.900االسالمي الطيف مصرفBTIB174,250,00091.00.900االسالمي الطيف مصرف

BLAD3,750,0002.30.250االسالمي العطاء مصرفBLAD15,000,0007.80.250االسالمي العطاء مصرف

SAEI1,678,0001.01.400العقارية االمينSAEI1,200,0000.61.400العقارية االمين

SIGT1,015,0000.61.140النفطية المنتجاتSIGT880,0000.51.140النفطية المنتجات

IKHC57,6000.00.960االنشائية الخازرIKHC60,0000.00.960االنشائية الخازر

191,390,000100.00163,325,600100.00

163,325,600الكلي مجموع191,390,000الكلي 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

2021/9/16

 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


