
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.56االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد598.98449,450,953 االغالق

26المتدولة الشركات0.07% التغير نسبه

10المرتفعة0.42641,072,912(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره343

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

IICM0.9200.890-3.26الكارتون صناعاتIIDP1.1201.1906.25للتمور  العراقية

BMNS0.5900.580-1.69المنصور مصرفBNOI1.3801.4605.80االهلي المصرف

SBPT30.10029.800-1.00العام للنقل العراق بغدادTASC9.0009.5005.56سيل اسيا

SKTA3.5203.500-0.57الكرخ العاب مدينةNGIR0.6200.6403.23للتأمين الخليج

HNTI9.7009.650-0.52السياحية االستثماراتBBOB0.7600.7802.63بغداد مصرف

INCP2.5802.570-0.39الكيمياوية الصناعاتIKLV1.4501.4600.69اللقاحات النتاج الكندي

IBSD4.7004.690-0.21الغازية  بغدادSMRI2.3002.3100.43العقارية  المعمورة

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)

BBOB235,543,63436.70.780بغداد مصرفBBOB303,706,33567.60.780بغداد مصرف

TASC204,427,76331.99.500سيل اسياIIDP25,054,8065.61.190للتمور  العراقية

IMOS48,508,6607.65.510الحديثة الخياطةTASC21,895,0674.99.500سيل اسيا

IIDP29,873,7674.71.190للتمور  العراقيةBUND16,000,0003.60.140المتحد المصرف

INCP29,650,8504.62.570الكيمياوية الصناعاتBMFI12,600,0002.80.170الموصل مصرف

IBSD19,506,5873.04.690الغازية  بغدادINCP11,545,0002.62.570الكيمياوية الصناعات

SMRI11,457,5001.82.310العقارية  المعمورةBMNS10,300,0002.30.580المنصور مصرف

401,101,20889.24578,968,76090.31

641,072,912الكلي مجموع449,450,953الكلي 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

2021/9/20

 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 عدد204,850,000المتداولة االسهم 

5المتدولة الشركات

1المرتفعة184,225,500 التداول قيمة

1المنخفضة

3المستقره13

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

BROI0.4300.410-4.65األئتمان مصرفIKHC1.1501.38020.00االنشائية  الخازر

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)

BTIB180,765,00098.10.900االسالمي الطيف مصرفBTIB200,850,00098.00.900االسالمي الطيف مصرف

IKHC2,415,0001.31.380االنشائية  الخازرIKHC1,750,0000.91.380االنشائية  الخازر

VAMF728,0000.40.560لالستثمار االمينVAMF1,300,0000.60.560لالستثمار االمين

BROI205,0000.10.410األئتمان مصرفBROI500,0000.20.410األئتمان مصرف

BLAD112,5000.10.250االسالمي العطاء مصرفBLAD450,0000.20.250االسالمي العطاء مصرف

204,850,000100.00184,225,500100.00

184,225,500الكلي مجموع204,850,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

الصفقات

2021/9/20

 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




