
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

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

588.06االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد587.829,146,079,400 االغالق

28المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

6المرتفعة0.248,793,535,800-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره271

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

%

BNOI1.4101.350-4.26االهلي المصرفIRMC11.80012.2003.39الجاهزة االلبسة

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفBMNS0.5800.5901.72المنصور مصرف

BCOI0.6500.630-3.08التجاري المصرفIMAP2.8702.9101.39الدوائية المنصور

SMOF17.25016.850-2.32االلعاب لمدن الموصلIICM0.8800.8901.14الكارتون صناعات

SBPT30.50030.030-1.54العام للنقل العراق بغدادIBSD4.5804.6000.44الغازية  بغداد

IKLV1.4401.430-0.69اللقاحات النتاج الكنديIMOS5.4005.4100.19الحديثة الخياطة

HNTI9.8009.780-0.20السياحية االستثمارات

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)

BNAI8,000,000,00091.01.000االسالمي الوطني المصرفBNAI8,000,000,00087.51.000االسالمي الوطني المصرف

BBOB413,105,7504.70.810بغداد مصرفBBOB516,250,0005.60.810بغداد مصرف

BSUC113,433,8001.30.380سومر مصرفBSUC298,510,0003.30.380سومر مصرف

HBAG78,753,5040.98.300بغداد فندقBMFI122,600,0001.30.170الموصل مصرف

IBSD46,729,6050.54.600الغازية  بغدادBGUC71,125,1200.80.180الخليج مصرف

BNOI21,975,2500.21.350االهلي المصرفBUND20,500,0000.20.140المتحد المصرف

BMFI20,842,0000.20.170الموصل مصرفBIBI17,000,0000.20.290االستثمار مصرف

9,045,985,12098.918,694,839,90998.88

8,793,535,800الكلي مجموع9,146,079,400الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/9/30

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد12,278,338

4المتدولة الشركات

1المرتفعة6,771,335

1المنخفضة

2المستقره13

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

%

IKHC1.4501.400-3.45االنشائية  الخازرNDSA0.6500.78020.00للتأمين 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)

BROI3,367,33549.70.400األئتمان مصرفBROI8,418,33868.60.400األئتمان مصرف

NDSA2,210,00032.60.780للتأمين السالم دارNDSA3,000,00024.40.780للتأمين السالم دار

IKHC1,176,00017.41.400االنشائية  الخازرIKHC840,0006.81.400االنشائية  الخازر

BTIB18,0000.30.900االسالمي الطيف مصرفBTIB20,0000.20.900االسالمي الطيف مصرف

12,278,338100.006,771,335100.00

6,771,335الكلي مجموع12,278,338الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/9/30

 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


