
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

597.78االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد588.068,677,767,693 االغالق

28المتدولة الشركات1.63-% التغير نسبه

6المرتفعة9.728,442,810,738-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

15المستقره212

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB2.5002.250-10.00والدراجات المعدنيةHKAR0.7800.8306.41كربالء فنادق

BKUI1.5001.400-6.67كوردستان مصرفSMOF16.75017.2502.99االلعاب لمدن الموصل

IICM0.9100.880-3.30الكارتون صناعاتSBPT29.80030.5002.35العام للنقل العراق بغداد

IMOS5.5005.400-1.82الحديثة الخياطةAIPM4.5004.6002.22اللحوم تسويق

IBSD4.6304.580-1.08الغازية  بغدادHBAG8.2508.3000.61بغداد فندق

IIDP1.1801.170-0.85للتمور  العراقيةAIRP18.05018.0700.11الزراعية المنتجات

HBAY83.40083.000-0.48بابل فندق

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)

BNAI8,000,000,00094.81.000االسالمي الوطني المصرفBNAI8,000,000,00092.21.000االسالمي الوطني المصرف

BBOB152,154,4711.80.810بغداد مصرفBSUC334,087,9073.80.380سومر مصرف

BSUC126,953,4051.50.380سومر مصرفBBOB190,057,5582.20.810بغداد مصرف

IMOS28,504,6500.35.400الحديثة الخياطةBIBI70,500,0000.80.300االستثمار مصرف

IBSD26,219,7660.34.580الغازية  بغدادBIME14,860,6350.20.210االوسط الشرق مصرف

SBPT24,317,9540.330.500العام للنقل العراق بغدادBUND12,750,0000.10.140المتحد المصرف

BIBI21,375,0000.30.300االستثمار مصرفBCOI11,500,0000.10.650التجاري المصرف

8,633,756,10099.498,379,525,24699.25

8,442,810,738الكلي مجموع8,677,767,693الكلي 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

2021/9/29

 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 عدد20,703,000المتداولة االسهم 

4المتدولة الشركات

2المرتفعة9,038,200 التداول قيمة

2المنخفضة

0المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC1.5001.450-3.33االنشائية  الخازرVAMF0.5600.66017.86لالستثمار االمين

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرفTZNI2.3002.4004.35لالتصاالت الخاتم

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)

BROI8,000,00088.50.400األئتمان مصرفBROI20,000,00096.60.400األئتمان مصرف

IKHC725,0008.01.450االنشائية  الخازرIKHC500,0002.41.450االنشائية  الخازر

TZNI247,2002.72.400لالتصاالت الخاتمTZNI103,0000.52.400لالتصاالت الخاتم

VAMF66,0000.70.660لالستثمار االمينVAMF100,0000.50.660لالستثمار االمين

20,703,000100.009,038,200100.00

9,038,200الكلي مجموع20,703,000الكلي مجموع

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

الصفقات

2021/9/29

 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


