
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.98االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد600.70478,963,310 االغالق

25المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

9المرتفعة1.72527,346,282(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره410

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

TASC9.5009.400-1.05سيل اسياSMRI2.3102.3803.03العقارية  المعمورة

IMAP2.8502.830-0.70الدوائية المنصورIKLV1.4601.5002.74اللقاحات النتاج الكندي

IMOS5.5105.490-0.36الحديثة الخياطةBBOB0.7800.8002.56بغداد مصرف

IBSD4.6904.680-0.21الغازية  بغدادIICM0.8900.9102.25الكارتون صناعات

BMNS0.5800.5901.72المنصور مصرف

HNTI9.6509.8001.55السياحية االستثمارات

SMOF16.35016.5000.92االلعاب لمدن الموصل

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)

TASC135,569,86025.79.400سيل اسياBBOB137,000,00028.60.800بغداد مصرف

BBOB108,420,00020.60.800بغداد مصرفBGUC126,821,75826.50.190الخليج مصرف

INCP68,256,10012.92.580الكيمياوية الصناعاتIKLV39,374,0008.21.500اللقاحات النتاج الكندي

IKLV59,038,03011.21.500اللقاحات النتاج الكنديBIME39,000,0008.10.210االوسط الشرق مصرف

HNTI24,915,0004.79.800السياحية االستثماراتINCP26,380,0005.52.580الكيمياوية الصناعات

BGUC24,096,1344.60.190الخليج مصرفBCOI25,690,0005.40.670التجاري المصرف

IICM22,803,0004.30.910الكارتون صناعاتIICM25,300,0005.30.910الكارتون صناعات

419,565,75887.60443,098,12484.02

527,346,282الكلي مجموع478,963,310الكلي 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

2021/9/21

 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 عدد1,636,139

3المتدولة الشركات

2المرتفعة2,553,040

1المنخفضة

0المستقره11

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

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرفIKHC1.3801.60015.94االنشائية  الخازر

NDSA0.6400.6501.56للتأمين السالم دار

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)

IKHC2,529,77999.11.600االنشائية  الخازرIKHC1,581,11296.61.600االنشائية  الخازر

BROI20,0110.80.400األئتمان مصرفBROI50,0273.10.400األئتمان مصرف

NDSA3,2500.10.650للتأمين السالم دارNDSA5,0000.30.650للتأمين السالم دار

1,636,139100.002,553,040100.00

2,553,040الكلي مجموع1,636,139الكلي 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

2021/9/21

 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


