
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

592.30االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد587.31968,985,990 االغالق

30المتدولة الشركات0.84-% التغير نسبه

9المرتفعة4.99472,760,063-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره305

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

BIBI0.2900.270-6.90االستثمار مصرفSNUC0.4400.4604.55للمقاوالت النخبة

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرفHTVM4.6004.8004.35الموصل سد

BIME0.2100.200-4.76االوسط الشرق مصرفSMOF16.50016.9902.97االلعاب لمدن الموصل

IMIB2.3502.260-3.83والدراجات المعدنيةIITC15.60016.0002.56للسجاد العراقية

BMNS0.5800.560-3.45المنصور مصرفIRMC12.00012.1801.50الجاهزة االلبسة

BASH0.4800.470-2.08اشور مصرفIICM0.9300.9401.08الكارتون صناعات

HBAY84.00083.000-1.19بابل فندقHISH9.0709.1500.88عشتار فنادق

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)

BSUC95,524,55020.20.380سومر مصرفBIME370,464,62238.20.200االوسط الشرق مصرف

BNAI75,000,00015.91.000االسالمي الوطني المصرفBSUC251,380,39525.90.380سومر مصرف

BIME74,092,92415.70.200االوسط الشرق مصرفBGUC123,950,00012.80.170الخليج مصرف

IBSD55,135,87311.74.660الغازية  بغدادBNAI75,000,0007.71.000االسالمي الوطني المصرف

SMRI35,264,8727.52.520العقارية  المعمورةBMNS45,100,0004.70.560المنصور مصرف

BMNS25,306,0005.40.560المنصور مصرفBIBI24,000,0002.50.270االستثمار مصرف

IMOS22,802,0004.85.250الحديثة الخياطةIKLV15,710,0001.61.430اللقاحات النتاج الكندي

905,605,01793.46383,126,22081.04

472,760,063الكلي مجموع968,985,990الكلي 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

2021/10/17

 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 عدد104,089

2المتدولة الشركات

0المرتفعة81,900

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VZAF0.2700.220-18.52لالستثمار الزوراء

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)

SAEI70,00085.51.400العقارية  االمينVZAF54,08952.00.220لالستثمار الزوراء

VZAF11,90014.50.220لالستثمار الزوراءSAEI50,00048.01.400العقارية  االمين

104,089100.0081,900100.00

81,900الكلي مجموع104,089الكلي 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

2021/10/17

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




