
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

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

586.02االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد592.50601,027,042 االغالق

26المتدولة الشركات1.11% التغير نسبه

5المرتفعة6.48498,355,083(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره311

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

%

BTRI1.0000.900-10.00العراق عبر مصرفIBSD4.5304.7504.86الغازية  بغداد

TASC9.4208.950-4.99سيل اسياBELF0.4600.4702.17ايالف مصرف

HNTI9.6009.150-4.69السياحية االستثماراتINCP2.5002.5401.60الكيمياوية الصناعات

AIPM4.7004.600-2.13اللحوم تسويقBBOB0.7800.7901.28بغداد مصرف

IMIB2.4002.360-1.67والدراجات المعدنيةHPAL8.1108.1900.99فلسطين فندق

HMAN10.75010.600-1.40المنصور فندق

IMAP2.8902.870-0.69الدوائية المنصور

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)

TASC143,799,80428.98.950سيل اسياBSUC274,916,00045.70.380سومر مصرف

BSUC104,468,08021.00.380سومر مصرفBBOB84,083,05714.00.790بغداد مصرف

BBOB65,957,86313.20.790بغداد مصرفBELF50,284,6168.40.470ايالف مصرف

IBSD52,928,15610.64.750الغازية  بغدادBCOI37,406,1076.20.660التجاري المصرف

BCOI24,344,7814.90.660التجاري المصرفBGUC29,250,0004.90.180الخليج مصرف

BELF23,233,7704.70.470ايالف مصرفBIME26,876,5204.50.210االوسط الشرق مصرف

IMOS21,811,1834.45.360الحديثة الخياطةBMNS24,100,0004.00.570المنصور مصرف

526,916,30087.67436,543,63787.60

498,355,083الكلي مجموع601,027,042الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/10/7

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد16,020,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة6,802,000

1المنخفضة

0المستقره11

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

%

BTIB0.9000.850-5.56االسالمي الطيف مصرفBROI0.4000.4205.00األئتمان مصرف

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)

BROI6,360,00093.50.420األئتمان مصرفBROI15,500,00096.80.420األئتمان مصرف

BTIB442,0006.50.850االسالمي الطيف مصرفBTIB520,0003.20.850االسالمي الطيف مصرف

16,020,000100.006,802,000100.00

6,802,000الكلي مجموع16,020,000الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/10/7

 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


