
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

594.20االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد595.6144,264,590,034 االغالق

30المتدولة الشركات0.24% التغير نسبه

15المرتفعة1.4111,131,929,654(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره724

الشركة اسم
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(دينار)
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 رمز
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 السابق االغالق سعر

(دينار)
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB2.5002.350-6.00والدراجات المعدنيةIMOS5.1505.6509.71الحديثة الخياطة

BMFI0.1800.170-5.56الموصل مصرفAIPM4.6004.9006.52اللحوم تسويق

BBOB0.8300.800-3.61بغداد مصرفBIME0.2100.2204.76االوسط الشرق مصرف

TASC8.9708.850-1.34سيل اسياIKLV1.5001.5704.67اللقاحات النتاج الكندي

IITC15.80015.700-0.63للسجاد العراقيةSMRI2.2402.3304.02العقارية  المعمورة

BIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

AIRP19.10019.5002.09الزراعية المنتجات

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)

BIME9,184,973,54082.50.220االوسط الشرق مصرفBIME41,749,879,72894.30.220االوسط الشرق مصرف

BBOB1,015,522,1879.10.800بغداد مصرفBBOB1,245,071,7882.80.800بغداد مصرف

BAIB324,000,0002.91.080العراق اسيا مصرفBGUC345,669,0000.80.190الخليج مصرف

IMOS161,211,6501.45.650الحديثة الخياطةBAIB300,000,0000.71.080العراق اسيا مصرف

TASC140,757,6001.38.850سيل اسياBBAY243,456,8070.60.110بابل مصرف

BGUC64,390,6100.60.190الخليج مصرفBMFI185,500,0000.40.170الموصل مصرف

IBSD62,436,6000.64.930الغازية  بغدادBASH46,000,0000.10.470اشور مصرف

44,115,577,32399.6610,953,292,18798.40

11,131,929,654الكلي مجموع44,264,590,034الكلي 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

2021/9/1

 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 عدد

5المتدولة الشركات47,267,280

3المرتفعة

1المنخفضة29,004,290

1المستقره

18
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IHFI1.5001.450-3.33المنزلي صناعةاالثاثSAEI0.9001.08020.00العقارية  االمين

BLAD0.2200.25013.64االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4100.4304.88األئتمان 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)

IMCI16,475,04056.868.000الكيماوية الصنائعBLAD45,400,00096.00.250االسالمي العطاء مصرف

BLAD11,049,00038.10.250االسالمي العطاء مصرفSAEI1,175,0002.51.080العقارية  االمين

SAEI1,185,7504.11.080العقارية  االمينBROI350,0000.70.430األئتمان مصرف

BROI149,5000.50.430األئتمان مصرفIMCI242,2800.568.000الكيماوية الصنائع

IHFI145,0000.51.450المنزلي صناعةاالثاثIHFI100,0000.21.450المنزلي صناعةاالثاث

47,267,280100.0029,004,290100.00

29,004,290الكلي مجموع47,267,280الكلي 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

2021/9/1

 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




