
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.63االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد594.2040,899,721,444 االغالق

27المتدولة الشركات0.60% التغير نسبه

10المرتفعة3.579,529,300,890(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره626

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIIB0.4500.430-4.44االسالمي  المصرفHNTI9.0009.7508.33السياحية االستثمارات

IMOS5.2705.150-2.28الحديثة الخياطةBBOB0.7900.8305.06بغداد مصرف

BELF0.4800.470-2.08ايالف مصرفBASH0.4500.4704.44اشور مصرف

BNOI1.4501.430-1.38االهلي المصرفINCP2.3002.4004.35الكيمياوية الصناعات

IMAP2.8202.800-0.71الدوائية المنصورSBPT28.50029.0001.75العام للنقل العراق بغداد

HPAL8.0508.000-0.62فلسطين فندقBMNS0.5900.6001.69المنصور مصرف

IKLV1.4901.5000.67اللقاحات النتاج الكندي

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)

BIME8,283,241,41686.90.210االوسط الشرق مصرفBIME39,443,673,40896.40.210االوسط الشرق مصرف

BBOB838,788,4498.80.830بغداد مصرفBBOB1,034,173,5312.50.830بغداد مصرف

IMOS90,993,8521.05.150الحديثة الخياطةBASH106,750,0000.30.470اشور مصرف

IBSD56,691,3600.64.900الغازية  بغدادBGUC85,170,0000.20.190الخليج مصرف

BASH49,905,0000.50.470اشور مصرفBCOI63,100,0000.20.670التجاري المصرف

BCOI42,702,0000.40.670التجاري المصرفBUND47,029,2840.10.150المتحد المصرف

SBPT35,716,5830.429.000العام للنقل العراق بغدادBMNS37,120,0000.10.600المنصور مصرف

40,817,016,22399.809,398,038,66098.62

9,529,300,890الكلي مجموع#########الكلي 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

2021/8/31

 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 عدد20,369,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة5,224,180

0المنخفضة

1المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1900.22015.79االسالمي العطاء مصرف

SAEI0.8500.9005.88العقارية  االمين

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)

BLAD3,673,68070.30.220االسالمي العطاء مصرفBLAD17,994,00088.30.220االسالمي العطاء مصرف

SAEI1,057,50020.20.900العقارية  االمينBROI1,200,0005.90.410األئتمان مصرف

BROI493,0009.40.410األئتمان مصرفSAEI1,175,0005.80.900العقارية  االمين

20,369,000100.005,224,180100.00

5,224,180الكلي مجموع20,369,000الكلي 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

2021/8/31

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


