
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.03االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد597.59797,683,877 االغالق

30المتدولة الشركات0.07-% التغير نسبه

8المرتفعة0.44561,201,164-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

12المستقره295

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

BGUC0.1900.180-5.26الخليج مصرفIMAP2.8402.8701.06الدوائية المنصور

HKAR0.8100.780-3.70كربالء فنادقSMRI2.3302.3500.86العقارية  المعمورة

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفIIDP1.1701.1800.85للتمور  العراقية

BNOI1.4501.410-2.76االهلي المصرفHPAL8.0508.1000.62فلسطين فندق

HISH9.2509.000-2.70عشتار فنادقIBSD4.6104.6300.43الغازية  بغداد

SMOF16.25016.000-1.54االلعاب لمدن الموصلIRMC11.75011.8000.43الجاهزة االلبسة

IMOS5.4705.430-0.73الحديثة الخياطةTASC9.3009.3200.22سيل اسيا

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)

BBOB164,392,01429.30.810بغداد مصرفBSUC273,398,06334.30.380سومر مصرف

TASC108,639,00319.49.320سيل اسياBBOB205,365,01725.70.810بغداد مصرف

BSUC103,891,26418.50.380سومر مصرفBIBI175,500,00022.00.290االستثمار مصرف

BIBI50,895,0009.10.290االستثمار مصرفBGUC50,500,0006.30.180الخليج مصرف

SMRI19,451,3253.52.350العقارية  المعمورةBMNS26,900,0003.40.580المنصور مصرف

IMOS18,906,4483.45.430الحديثة الخياطةBELF22,484,6162.80.460ايالف مصرف

SKTA17,340,0003.13.400الكرخ العاب مدينةTASC11,662,4001.59.320سيل اسيا

765,810,09696.00483,515,05386.16

561,201,164الكلي مجموع797,683,877الكلي 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

2021/9/26

 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 (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد1,000,000المتداولة االسهم 

1المتدولة الشركات

1المرتفعة410,000 التداول قيمة

0المنخفضة

0المستقره1الصفقات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4102.50األئتمان مصرف

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)

BROI410,000100.00.410األئتمان مصرفBROI1,000,000100.00.410األئتمان مصرف

1,000,000100.00410,000100.00

410,000الكلي مجموع1,000,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2021/9/26

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




