
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

592.87االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد592.30151,921,652 االغالق

27المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

12المرتفعة0.57340,380,989-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

7المستقره378

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

%

IMIB2.4002.350-2.08والدراجات المعدنيةBIME0.2000.2105.00االوسط الشرق مصرف

BASH0.4900.480-2.04اشور مصرفSNUC0.4200.4404.76للمقاوالت النخبة

SKTA3.4503.400-1.45الكرخ العاب مدينةBIIB0.4500.4602.22االسالمي  المصرف

HISH9.2009.070-1.41عشتار فنادقHNTI9.1509.3502.19السياحية االستثمارات

BBOB0.8100.800-1.23بغداد مصرفAIPM4.6004.7002.17اللحوم تسويق

IBSD4.7504.700-1.05الغازية  بغدادSMRI2.4802.5302.02العقارية  المعمورة

TASC9.0008.910-1.00سيل اسياBMNS0.5700.5801.75المنصور 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)

IMOS73,559,85021.65.250الحديثة الخياطةBBOB33,848,90122.30.800بغداد مصرف

SMRI58,146,76017.12.530العقارية  المعمورةIICM23,352,00015.40.930الكارتون صناعات

IBSD55,387,27016.34.700الغازية  بغدادSMRI22,847,00015.02.530العقارية  المعمورة

TASC50,425,54614.88.910سيل اسياIMOS14,034,0009.25.250الحديثة الخياطة

BBOB27,079,1218.00.800بغداد مصرفBCOI13,593,8938.90.650التجاري المصرف

IICM21,799,3606.40.930الكارتون صناعاتIBSD11,709,0007.74.700الغازية  بغداد

SKTA9,854,8002.93.400الكرخ العاب مدينةSNUC7,250,0004.80.440للمقاوالت النخبة

126,634,79483.36296,252,70787.04

340,380,989الكلي مجموع151,921,652الكلي 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

2021/10/14

 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 عدد6,751

1المتدولة الشركات

0المرتفعة469,195

0المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI69.50069.5000.00الكيماوية الصنائع

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)

IMCI469,195100.069.500الكيماوية الصنائعIMCI6,751100.069.500الكيماوية الصنائع

6,751100.00469,195100.00

469,195الكلي مجموع6,751الكلي 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

2021/10/14

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


