
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

600.70االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد600.32594,316,154 االغالق

27المتدولة الشركات0.06-% التغير نسبه

6المرتفعة0.38557,306,678-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره372

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

IKLV1.5001.470-2.00اللقاحات النتاج الكنديIRMC11.50011.7502.17الجاهزة االلبسة

BCOI0.6700.660-1.49التجاري المصرفIMOS5.4905.5601.28الحديثة الخياطة

IICM0.9100.900-1.10الكارتون صناعاتBBOB0.8000.8101.25بغداد مصرف

HNTI9.8009.700-1.02السياحية االستثماراتSMRI2.3802.4000.84العقارية  المعمورة

IIDP1.1901.180-0.84للتمور  العراقيةIMAP2.8302.8400.35الدوائية المنصور

INCP2.5802.560-0.78الكيمياوية الصناعاتAIRP18.00018.0100.06الزراعية المنتجات

IBSD4.6804.670-0.21الغازية  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)

TASC177,579,30431.99.400سيل اسياBBOB201,000,00033.80.810بغداد مصرف

BBOB161,222,20328.90.810بغداد مصرفBSUC198,240,00033.40.380سومر مصرف

BSUC75,331,20013.50.380سومر مصرفBIME61,500,00010.30.210االوسط الشرق مصرف

INCP28,084,5905.02.560الكيمياوية الصناعاتBCOI30,368,1895.10.660التجاري المصرف

IICM24,692,1624.40.900الكارتون صناعاتIICM27,176,8474.60.900الكارتون صناعات

BCOI20,043,0053.60.660التجاري المصرفTASC18,890,0893.29.400سيل اسيا

BIME12,915,0002.30.210االوسط الشرق مصرفBELF16,000,0002.70.460ايالف مصرف

553,175,12593.08499,867,46589.69

557,306,678الكلي مجموع594,316,154الكلي 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

2021/9/22

 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 عدد201,590,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة182,173,300

2المنخفضة

1المستقره15

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

VAMF0.5600.530-5.36لالستثمار االمينIKHC1.6001.6503.13االنشائية  الخازر

SAEI1.4001.350-3.57العقارية  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)

BTIB178,650,00098.10.900االسالمي الطيف مصرفBTIB198,500,00098.50.900االسالمي الطيف مصرف

IKHC1,638,3000.91.650االنشائية  الخازرIKHC1,090,0000.51.650االنشائية  الخازر

SAEI1,355,0000.71.350العقارية  االمينVAMF1,000,0000.50.530لالستثمار االمين

VAMF530,0000.30.530لالستثمار االمينSAEI1,000,0000.51.350العقارية  االمين

201,590,000100.00182,173,300100.00

182,173,300الكلي مجموع201,590,000الكلي 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

2021/9/22

 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


