
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.82االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد587.87353,556,583 االغالق

25المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

6المرتفعة0.05199,625,412(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

9المستقره145

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIDP1.1701.140-2.56للتمور  العراقيةBCOI0.6300.6706.35التجاري المصرف

BMNS0.5900.580-1.69المنصور مصرفBNOI1.3501.4003.70االهلي المصرف

IRMC12.20012.000-1.64الجاهزة االلبسةHMAN10.40010.7503.37المنصور فندق

HNTI9.7809.650-1.33السياحية االستثماراتHBAG8.3008.4001.20بغداد فندق

BBOB0.8100.800-1.23بغداد مصرفAIPM4.6004.6501.09اللحوم تسويق

IMOS5.4105.350-1.11الحديثة الخياطةAIRP18.07018.1000.17الزراعية المنتجات

IBSD4.6004.570-0.65الغازية  بغداد

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)

BSUC86,453,33443.30.380سومر مصرفBSUC227,508,77464.30.380سومر مصرف

BBOB42,400,00021.20.800بغداد مصرفBBOB53,000,00015.00.800بغداد مصرف

BMNS14,500,0007.30.580المنصور مصرفBMNS25,000,0007.10.580المنصور مصرف

IKLV8,055,2004.01.430اللقاحات النتاج الكنديBMFI11,000,0003.10.170الموصل مصرف

IBSD6,395,2523.24.570الغازية  بغدادBGUC7,420,0002.10.180الخليج مصرف

IMOS6,318,3283.25.350الحديثة الخياطةBIME7,150,0002.00.210االوسط الشرق مصرف

HBAG5,433,0002.78.400بغداد فندقIKLV5,630,0001.61.430اللقاحات النتاج الكندي

336,708,77495.23169,555,11484.94

199,625,412الكلي مجموع353,556,583الكلي 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

2021/10/4

 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 عدد9,305,359

2المتدولة الشركات

0المرتفعة3,728,412

1المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VAMF0.6600.530-19.70لالستثمار 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)

BROI3,702,85899.30.400األئتمان مصرفBROI9,257,14499.50.400األئتمان مصرف

VAMF25,5540.70.530لالستثمار االمينVAMF48,2150.50.530لالستثمار االمين

9,305,359100.003,728,412100.00

3,728,412الكلي مجموع9,305,359الكلي 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

2021/10/4

 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


