
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

596.61االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد589.5015,992,206,977 االغالق

23المتدولة الشركات1.19-% التغير نسبه

1المرتفعة7.113,514,304,160-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

8المستقره323

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1500.140-6.67المتحد المصرفSMOF14.00014.2501.79االلعاب لمدن الموصل

BMFI0.1800.170-5.56الموصل مصرف

SKTA3.5003.350-4.29الكرخ العاب مدينة

BBOB0.7500.720-4.00بغداد مصرف

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرف

IBSD4.8004.700-2.08الغازية  بغداد

BASH0.4800.470-2.08اشور 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)

BIME3,111,716,91288.50.200االوسط الشرق مصرفBIME15,558,584,55997.30.200االوسط الشرق مصرف

BBOB191,962,4705.50.720بغداد مصرفBBOB265,587,6001.70.720بغداد مصرف

IBSD50,642,0001.44.700الغازية  بغدادBUND46,341,0000.30.140المتحد المصرف

TASC50,337,9931.48.700سيل اسياBMFI26,000,0000.20.170الموصل مصرف

INCP17,497,0000.52.440الكيمياوية الصناعاتBMNS24,250,0000.20.590المنصور مصرف

IICM14,986,1280.40.820الكارتون صناعاتIICM18,275,7660.10.820الكارتون صناعات

BMNS14,342,5000.40.590المنصور مصرفBIBI12,422,9080.10.270االستثمار مصرف

15,951,461,83399.753,451,485,00298.21

3,514,304,160الكلي مجموع15,992,206,977الكلي 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

2021/9/7

 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 عدد7,654,774

4المتدولة الشركات

2المرتفعة35,505,242

0المنخفضة

2المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI68.00069.5002.21الكيماوية الصنائع

SIGT1.1801.2001.69النفطية 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)

IMCI26,332,57774.269.500الكيماوية الصنائعSAEI5,935,88877.51.400العقارية  االمين

SAEI8,196,66523.11.400العقارية  االمينBROI800,00010.50.410األئتمان مصرف

SIGT648,0001.81.200النفطية المنتجات نقلSIGT540,0007.11.200النفطية المنتجات نقل

BROI328,0000.90.410األئتمان مصرفIMCI378,8864.969.500الكيماوية الصنائع

7,654,774100.0035,505,242100.00

35,505,242الكلي مجموع7,654,774الكلي 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

2021/9/7

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


