
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.24االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد587.28784,385,046 االغالق

24المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

9المرتفعة0.04482,826,791(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

6المستقره274

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

HKAR0.8300.810-2.41كربالء فنادقBIME0.2000.2105.00االوسط الشرق مصرف

BMNS0.5700.560-1.75المنصور مصرفSNUC0.4500.4704.44للمقاوالت النخبة

SMRI2.5302.500-1.19العقارية  المعمورةBNOI1.4801.5303.38االهلي المصرف

AIPM4.6004.550-1.09اللحوم تسويقSMOF16.55016.9002.11االلعاب لمدن الموصل

HMAN10.60010.500-0.94المنصور فندقSKTA3.3503.4001.49الكرخ العاب مدينة

IITC16.10016.000-0.62للسجاد العراقيةIMIB2.2502.2801.33والدراجات المعدنية

SBPT29.50029.400-0.34العام للنقل العراق بغدادBBOB0.8300.8401.20بغداد 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)

BBOB214,740,20044.50.840بغداد مصرفBSUC306,803,32139.10.380سومر مصرف

BSUC116,585,26224.10.380سومر مصرفBBOB260,405,00033.20.840بغداد مصرف

BMNS37,128,0007.70.560المنصور مصرفBMNS66,300,0008.50.560المنصور مصرف

BCOI26,650,0005.50.650التجاري المصرفBCOI41,000,0005.20.650التجاري المصرف

IMOS16,277,0003.45.290الحديثة الخياطةBIME37,729,0024.80.210االوسط الشرق مصرف

IBSD11,007,1882.34.500الغازية  بغدادBIBI33,750,0004.30.270االستثمار مصرف

BIBI9,112,5001.90.270االستثمار مصرفSNUC15,015,6051.90.470للمقاوالت النخبة

761,002,92897.02431,500,15089.37

482,826,791الكلي مجموع784,385,046الكلي 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

2021/10/25

 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
 

45المدرجة الشركات عدد4,400,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة2,130,850

2المنخفضة

0المستقره8

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

BLAD0.2500.230-8.00االسالمي العطاء مصرفVAMF0.5900.6001.69لالستثمار االمين

BROI0.4100.400-2.44األئتمان 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)

VAMF1,229,50057.70.600لالستثمار االمينVAMF2,050,00046.60.600لالستثمار االمين

BROI822,00038.60.400األئتمان مصرفBROI2,005,00045.60.400األئتمان مصرف

BLAD79,3503.70.230االسالمي العطاء مصرفBLAD345,0007.80.230االسالمي العطاء مصرف

4,400,000100.002,130,850100.00

2,130,850الكلي 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

2021/10/25

 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


