
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.82االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد598.56377,777,306 االغالق

26المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

6المرتفعة0.26399,816,909-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره330

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF17.00016.300-4.12االلعاب لمدن الموصلBELF0.4500.4602.22ايالف مصرف

SMRI2.3802.300-3.36العقارية  المعمورةIICM0.9000.9202.22الكارتون صناعات

BNOI1.4201.380-2.82االهلي المصرفBASH0.4700.4802.13اشور مصرف

BCOI0.6800.670-1.47التجاري المصرفIIDP1.1001.1201.82للتمور  العراقية

HBAG8.2508.200-0.61بغداد فندقIKLV1.4401.4500.69اللقاحات النتاج الكندي

IMOS5.5405.510-0.54الحديثة الخياطةSBPT30.00030.1000.33العام للنقل العراق بغداد

IMAP2.8502.840-0.35الدوائية المنصور

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)

TASC73,879,50718.59.000سيل اسياBBOB96,830,00025.60.760بغداد مصرف

BBOB73,590,80018.40.760بغداد مصرفBMFI66,300,00017.60.170الموصل مصرف

IBSD53,218,71413.34.700الغازية  بغدادBIME61,428,57216.30.210االوسط الشرق مصرف

SMOF24,242,1106.116.300االلعاب لمدن الموصلBELF48,000,00012.70.460ايالف مصرف

BELF21,650,0005.40.460ايالف مصرفBCOI18,200,0004.80.670التجاري المصرف

IMOS18,215,1954.65.510الحديثة الخياطةIBSD11,323,2373.04.700الغازية  بغداد

INCP18,051,0004.52.580الكيمياوية الصناعاتIICM11,100,0002.90.920الكارتون صناعات

313,181,80982.90282,847,32670.74

399,816,909الكلي مجموع377,777,306الكلي 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

2021/9/19

 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 عدد2,131,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة584,150

0المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC0.9601.15019.79االنشائية  الخازر

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BLAD514,00088.00.250االسالمي العطاء مصرفBLAD2,100,00098.50.250االسالمي العطاء مصرف

TZNI69,00011.82.300لالتصاالت الخاتمTZNI30,0001.42.300لالتصاالت الخاتم

IKHC1,1500.21.150االنشائية  الخازرIKHC1,0000.01.150االنشائية  الخازر

2,131,000100.00584,150100.00

584,150الكلي مجموع2,131,000الكلي 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

2021/9/19

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


