
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.31االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد588.89649,253,050 االغالق

28المتدولة الشركات0.27% التغير نسبه

7المرتفعة1.58516,023,925(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره366

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

SMOF16.99016.500-2.88االلعاب لمدن الموصلSNUC0.4600.4906.52للمقاوالت النخبة

SKTA3.4003.310-2.65الكرخ العاب مدينةBIIB0.4600.4804.35االسالمي  المصرف

INCP2.4502.400-2.04الكيمياوية الصناعاتIITC16.00016.4002.50للسجاد العراقية

IMIB2.2602.240-0.88والدراجات المعدنيةBASH0.4700.4802.13اشور مصرف

SBPT30.50030.280-0.72العام للنقل العراق بغدادAIRP18.71019.0001.55الزراعية المنتجات

IMOS5.2505.220-0.57الحديثة الخياطةBBOB0.8000.8101.25بغداد مصرف

TASC8.9008.880-0.22سيل اسياIRMC12.18012.2000.16الجاهزة االلبسة

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)

BBOB109,426,81821.20.810بغداد مصرفBSUC210,541,70732.40.380سومر مصرف

BSUC80,005,84915.50.380سومر مصرفBBOB136,844,07321.10.810بغداد مصرف

BNAI75,000,00014.51.000االسالمي الوطني المصرفBNAI75,000,00011.61.000االسالمي الوطني المصرف

IBSD41,231,0058.04.650الغازية  بغدادBGUC70,000,00010.80.170الخليج مصرف

TASC27,825,6515.48.880سيل اسياBCOI25,700,0004.00.650التجاري المصرف

IMOS27,673,9185.45.220الحديثة الخياطةBMNS23,100,0003.60.560المنصور مصرف

SMRI27,062,2505.22.520العقارية  المعمورةBUND20,605,0003.20.140المتحد المصرف

561,790,78086.53388,225,49075.23

516,023,925الكلي مجموع649,253,050الكلي 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

2021/10/19

 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 عدد2,000,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة1,220,000

0المنخفضة

0المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VAMF0.5300.61015.09لالستثمار االمين

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)

VAMF1,220,000100.00.610لالستثمار االمينVAMF2,000,000100.00.610لالستثمار االمين

2,000,000100.001,220,000100.00

1,220,000الكلي مجموع2,000,000الكلي مجموع

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

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/10/19

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


