
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

596.27االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد595.23270,548,486 االغالق

31المتدولة الشركات0.17-% التغير نسبه

10المرتفعة1.04394,659,052-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره397

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

BCOI0.6700.650-2.99التجاري المصرفIICM0.8100.8909.88الكارتون صناعات

BNOI1.3801.350-2.17االهلي المصرفNAME0.5400.5909.26للتأمين االمين

INCP2.6102.580-1.15الكيمياوية الصناعاتSMRI2.2502.4408.44العقارية  المعمورة

IMAP2.8402.820-0.70الدوائية المنصورIITC15.25015.9504.59للسجاد العراقية

IKLV1.4401.430-0.69اللقاحات النتاج الكنديSMOF16.00016.5003.13االلعاب لمدن الموصل

IBSD4.7404.710-0.63الغازية  بغدادHMAN10.25010.4001.46المنصور فندق

HBAG8.2008.150-0.61بغداد فندقIMOS5.5205.6001.45الحديثة 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)

IBSD62,427,14115.84.710الغازية  بغدادBIME56,000,00020.70.210االوسط الشرق مصرف

INCP53,153,50013.52.580الكيمياوية الصناعاتIKLV33,897,40012.51.430اللقاحات النتاج الكندي

IMOS48,459,46012.35.600الحديثة الخياطةIICM32,600,00012.00.890الكارتون صناعات

IKLV48,427,60812.31.430اللقاحات النتاج الكنديBBOB31,470,00011.60.740بغداد مصرف

SMRI41,615,70010.52.440العقارية  المعمورةINCP20,400,0007.52.580الكيمياوية الصناعات

IICM28,199,0007.10.890الكارتون صناعاتSMRI17,370,0006.42.440العقارية  المعمورة

BBOB23,267,8005.90.740بغداد مصرفBCOI15,100,0005.60.650التجاري المصرف

206,837,40076.45305,550,20977.42

394,659,052الكلي مجموع270,548,486الكلي 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

2021/9/15

 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 عدد250,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة107,500

0المنخفضة

0المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4307.50األئتمان 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)

BROI107,500100.00.430األئتمان مصرفBROI250,000100.00.430األئتمان مصرف

250,000100.00107,500100.00

107,500الكلي مجموع250,000الكلي 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 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/9/15

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


