
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

597.81االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد596.2724,359,413,111 االغالق

24المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

6المرتفعة1.5436,378,881,344-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره351

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

HKAR0.9000.810-10.00كربالء فنادقSMOF14.80016.0008.11االلعاب لمدن الموصل

BNOI1.4501.380-4.83االهلي المصرفSKTA3.3003.5006.06الكرخ العاب مدينة

INCP2.6702.610-2.25الكيمياوية الصناعاتIMOS5.2405.5205.34الحديثة الخياطة

BELF0.4600.450-2.17ايالف مصرفSMRI2.2002.2502.27العقارية  المعمورة

BASH0.4800.470-2.08اشور مصرفBCOI0.6600.6701.52التجاري المصرف

SBPT30.50030.000-1.64العام للنقل العراق بغدادIKLV1.4201.4401.41اللقاحات النتاج الكندي

IBSD4.7904.740-1.04الغازية  بغداد

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)

BKUI36,009,290,00099.01.500كوردستان مصرفBKUI24,006,200,00098.51.500كوردستان مصرف

BBOB77,515,0000.20.740بغداد مصرفBBOB104,750,0000.40.740بغداد مصرف

INCP52,893,5900.12.610الكيمياوية الصناعاتBIME58,500,0000.20.210االوسط الشرق مصرف

IMOS47,606,2000.15.520الحديثة الخياطةBMNS48,200,0000.20.580المنصور مصرف

IKLV33,037,6940.11.440اللقاحات النتاج الكنديIKLV23,276,5450.11.440اللقاحات النتاج الكندي

BMNS27,958,0000.10.580المنصور مصرفINCP20,019,0000.12.610الكيمياوية الصناعات

IBSD27,408,1450.14.740الغازية  بغدادBASH19,790,6670.10.470اشور مصرف

24,280,736,21299.6836,275,708,62999.72

36,378,881,344الكلي مجموع24,359,413,111الكلي 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

2021/9/14

 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 عدد183,096,392

6المتدولة الشركات

1المرتفعة168,134,804

1المنخفضة

4المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4200.400-4.76األئتمان مصرفSIGT1.1601.1801.72النفطية 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)

BTIB155,700,00092.60.900االسالمي الطيف مصرفBTIB173,000,00094.50.900االسالمي الطيف مصرف

BRTB5,000,0003.01.000االقليم مصرفBRTB5,000,0002.71.000االقليم مصرف

TZNI4,600,0002.72.300لالتصاالت الخاتمSIGT2,045,9221.11.180النفطية المنتجات نقل

SIGT2,414,1881.41.180النفطية المنتجات نقلTZNI2,000,0001.12.300لالتصاالت الخاتم

BROI420,0000.20.400األئتمان مصرفBROI1,050,0000.60.400األئتمان مصرف

SAEI6160.01.310العقارية  االمينSAEI4700.01.310العقارية  االمين

183,096,392100.00168,134,804100.00

168,134,804الكلي مجموع183,096,392الكلي 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

2021/9/14

 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


