
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

586.10االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد588.64998,079,338 االغالق

31المتدولة الشركات0.43% التغير نسبه

6المرتفعة2.54833,335,092(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

10المستقره352
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 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق
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(دٌنار)

 نسبة
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  التغٌر

%

IRMC12.20011.500-5.74الجاهزة االلبسةBBOB0.8000.8506.25بغداد مصرف

AMEF10.0009.500-5.00االوسط الشرق اسماكBIIB0.4800.5004.17االسالمً  المصرف

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفSMOF16.50016.9402.67االلعاب لمدن الموصل

SBPT30.28029.500-2.58الركاب لنقل بغدادBASH0.4800.4902.08اشور مصرف

IMIB2.2702.220-2.20والدراجات المعدنٌةBCOI0.6400.6501.56التجاري المصرف

SNUC0.4600.450-2.17للمقاوالت النخبةHBAY83.00084.0001.20بابل فندق

SKTA3.4003.350-1.47الكرخ العاب مدٌنة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB371,802,49744.60.850بغداد مصرفBBOB454,952,23945.60.850بغداد مصرف

BSUC96,142,09011.50.380سومر مصرفBSUC253,005,49925.30.380سومر مصرف

HBAY87,815,49810.584.000بابل فندقBNAI75,000,0007.51.000االسالمً الوطنً المصرف

BNAI75,000,0009.01.000االسالمً الوطنً المصرفBGUC61,550,0006.20.170الخلٌج مصرف

SBPT31,988,9743.829.500الركاب لنقل بغدادBIME34,770,9983.50.200االوسط الشرق مصرف

TASC28,688,5603.48.820سٌل اسٌاBUND30,610,0003.10.140المتحد المصرف

IMOS17,222,0802.15.200الحدٌثة الخٌاطةBASH20,482,0002.10.490اشور مصرف

930,370,73693.22708,659,69985.04

833,335,092الكلي مجموع998,079,338الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/10/21

 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 عدد15,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة5,931,000

1المنخفضة

0المستقره7
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الشركة
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 االغالق
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% التغير

BROI0.4200.410-2.38األئتمان مصرف

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)

BROI5,931,000100.00.410األئتمان مصرفBROI15,000,000100.00.410األئتمان مصرف

15,000,000100.005,931,000100.00

5,931,000الكلي مجموع15,000,000الكلي 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

2021/10/21

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


