
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

595.03االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد604.501,116,726,113 االغالق

25المتدولة الشركات1.59% التغير نسبه

13المرتفعة9.47877,512,060(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

8المستقره341

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

%

IIDP1.1601.110-4.31للتمور  العراقيةBIBI0.2700.2907.41االستثمار مصرف

IITC15.50015.000-3.23للسجاد العراقيةBIME0.2000.2105.00االوسط الشرق مصرف

SBPT30.40029.750-2.14العام للنقل العراق بغدادBNOI1.3801.4404.35االهلي المصرف

IKLV1.4901.480-0.67اللقاحات النتاج الكنديIBSD4.7004.9004.26الغازية  بغداد

TASC8.7008.9402.76سيل اسيا

BBOB0.7300.7502.74بغداد مصرف

BASH0.4600.4702.17اشور 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)

BAIB324,000,00036.91.080العراق اسيا مصرفBBOB303,438,49127.20.750بغداد مصرف

BBOB222,915,25425.40.750بغداد مصرفBAIB300,000,00026.91.080العراق اسيا مصرف

IIDP115,805,00013.21.110للتمور  العراقيةBIME211,398,29618.90.210االوسط الشرق مصرف

BIME44,363,9845.10.210االوسط الشرق مصرفIIDP102,450,0009.21.110للتمور  العراقية

INCP36,602,2004.22.490الكيمياوية الصناعاتBUND46,233,9844.10.140المتحد المصرف

TASC29,364,4603.38.940سيل اسياBMNS45,447,6484.10.590المنصور مصرف

IBSD28,337,8913.24.900الغازية  بغدادBBAY24,640,0002.20.110بابل مصرف

1,033,608,41992.56801,388,78991.33

877,512,060الكلي مجموع1,116,726,113الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/9/9

 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 عدد1,400,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,321,000

1المنخفضة

1المستقره7

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

%

SIGT1.1901.170-1.68النفطية المنتجات نقلBROI0.4100.4202.44األئتمان 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)

SIGT1,170,00088.61.170النفطية المنتجات نقلSIGT1,000,00071.41.170النفطية المنتجات نقل

BROI126,0009.50.420األئتمان مصرفBROI300,00021.40.420األئتمان مصرف

BLAD25,0001.90.250االسالمي العطاء مصرفBLAD100,0007.10.250االسالمي العطاء مصرف

1,400,000100.001,321,000100.00

1,321,000الكلي مجموع1,400,000الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/9/9

 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


