
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

600.32االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد598.031,058,222,537 االغالق

31المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

4المرتفعة2.29954,307,087-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

12المستقره405

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

NAME0.5900.540-8.47للتأمين االمينBIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

SMRI2.4002.330-2.92العقارية  المعمورةIICM0.9000.9101.11الكارتون صناعات

SKTA3.5003.400-2.86الكرخ العاب مدينةHNTI9.7009.8001.03السياحية االستثمارات

HISH9.5009.250-2.63عشتار فنادقAIRP18.01018.0500.22الزراعية المنتجات

INCP2.5602.510-1.95الكيمياوية الصناعات

BMNS0.5900.580-1.69المنصور مصرف

IMOS5.5605.470-1.62الحديثة الخياطة

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)

BBOB432,385,40645.30.810بغداد مصرفBBOB541,750,00051.20.810بغداد مصرف

TASC154,757,85716.29.300سيل اسياBSUC311,885,52329.50.380سومر مصرف

BSUC118,626,49912.40.380سومر مصرفBELF49,600,0004.70.460ايالف مصرف

INCP50,575,1405.32.510الكيمياوية الصناعاتBMNS32,934,0623.10.580المنصور مصرف

IKLV31,883,0003.31.450اللقاحات النتاج الكنديIKLV22,100,0002.11.450اللقاحات النتاج الكندي

IBSD28,384,4983.04.610الغازية  بغدادIICM21,600,0002.00.910الكارتون صناعات

BELF22,816,0002.40.460ايالف مصرفINCP19,902,6231.92.510الكيمياوية الصناعات

999,772,20894.48839,428,40087.96

954,307,087الكلي مجموع1,058,222,537الكلي 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

2021/9/23

 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 عدد2,216,019

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,688,987

1المنخفضة

0المستقره7

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

IKHC1.6501.500-9.09االنشائية  الخازرVAMF0.5300.5605.66لالستثمار 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)

VAMF971,56657.50.560لالستثمار االمينVAMF1,737,73878.40.560لالستثمار االمين

IKHC717,42242.51.500االنشائية  الخازرIKHC478,28121.61.500االنشائية  الخازر

2,216,019100.001,688,987100.00

1,688,987الكلي مجموع2,216,019الكلي 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

2021/9/23

 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


