
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.64االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد587.24681,668,038 االغالق

25المتدولة الشركات0.24-% التغير نسبه

7المرتفعة1.40440,409,368-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

13المستقره274

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

HNTI9.3509.000-3.74السياحية االستثماراتBNOI1.4101.4804.96االهلي المصرف

BBOB0.8500.830-2.35بغداد مصرفBIBI0.2600.2703.85االستثمار مصرف

SMOF16.94016.550-2.30االلعاب لمدن الموصلBMNS0.5600.5701.79المنصور مصرف

IBSD4.5504.510-0.88الغازية  بغدادIMIB2.2202.2501.35والدراجات المعدنية

HISH9.1509.100-0.55عشتار فنادقSMRI2.5002.5301.20العقارية  المعمورة

INCP2.4102.4300.83الكيمياوية الصناعات

IMOS5.2005.2300.58الحديثة الخياطة

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)

BSUC113,175,66625.70.380سومر مصرفBSUC297,830,70043.70.380سومر مصرف

BBOB86,034,40019.50.830بغداد مصرفBBOB103,208,91615.10.830بغداد مصرف

BCOI42,404,7619.60.650التجاري المصرفBCOI65,238,0949.60.650التجاري المصرف

TASC36,006,3608.28.820سيل اسياBIBI62,059,9979.10.270االستثمار مصرف

IBSD32,809,1907.44.510الغازية  بغدادBIME33,000,0004.80.200االوسط الشرق مصرف

IICM20,040,0004.60.920الكارتون صناعاتBGUC23,854,9063.50.170الخليج مصرف

BIBI16,330,4583.70.270االستثمار مصرفBMNS22,500,0003.30.570المنصور مصرف

607,692,61389.15346,800,83578.75

440,409,368الكلي مجموع681,668,038الكلي 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

2021/10/24

 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 عدد4,400,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة2,074,000

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VAMF0.6000.590-1.67لالستثمار االمين

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)

BROI1,189,00057.30.410األئتمان مصرفBROI2,900,00065.90.410األئتمان مصرف

VAMF885,00042.70.590لالستثمار االمينVAMF1,500,00034.10.590لالستثمار االمين

4,400,000100.002,074,000100.00

2,074,000الكلي مجموع4,400,000الكلي 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

2021/10/24

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


