
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.89االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد586.101,810,759,892 االغالق

23المتدولة الشركات0.47-% التغير نسبه

3المرتفعة2.79798,647,958-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره303

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

SNUC0.4900.460-6.12للمقاوالت النخبةSKTA3.3103.4002.72الكرخ العاب مدينة

IITC16.40016.100-1.83للسجاد العراقيةINCP2.4002.4401.67الكيمياوية الصناعات

BCOI0.6500.640-1.54التجاري المصرفIMIB2.2402.2701.34والدراجات المعدنية

IBSD4.6504.590-1.29الغازية  بغداد

BBOB0.8100.800-1.23بغداد مصرف

IICM0.9400.930-1.06الكارتون صناعات

AIPM4.7004.650-1.06اللحوم تسويق

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)

BIBI270,130,67433.80.270االستثمار مصرفBIBI1,000,485,83055.30.270االستثمار مصرف

BCOI130,548,10516.30.640التجاري المصرفBSUC249,128,06713.80.380سومر مصرف

BSUC94,708,66511.90.380سومر مصرفBCOI203,230,16111.20.640التجاري المصرف

BNAI75,000,0009.41.000االسالمي الوطني المصرفBMNS77,146,0994.30.560المنصور مصرف

BBOB47,223,5235.90.800بغداد مصرفBNAI75,000,0004.11.000االسالمي الوطني المصرف

BMNS43,276,4965.40.560المنصور مصرفBBOB59,029,4043.30.800بغداد مصرف

IMOS34,974,0004.45.220الحديثة الخياطةBGUC55,000,0003.00.170الخليج مصرف

1,719,019,56194.93695,861,46487.13

798,647,958الكلي مجموع1,810,759,892الكلي 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

2021/10/20

 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 عدد1,100,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة680,000

2المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VAMF0.6100.600-1.64لالستثمار االمين

BTIB0.8500.800-5.88االسالمي الطيف 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)

VAMF600,00088.20.600لالستثمار االمينVAMF1,000,00090.90.600لالستثمار االمين

BTIB80,00011.80.800االسالمي الطيف مصرفBTIB100,0009.10.800االسالمي الطيف مصرف

1,100,000100.00680,000100.00

680,000الكلي مجموع1,100,000الكلي 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

2021/10/20

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


