
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.69االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد588.84263,452,920 االغالق

20المتدولة الشركات0.31-% التغير نسبه

5المرتفعة1.85313,455,887-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

7المستقره203

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

AIRP19.20018.500-3.65الزراعية المنتجاتBNOI1.5301.5702.61االهلي المصرف

SNUC0.5000.490-2.00للمقاوالت النخبةSMOF18.59019.0002.21االلعاب لمدن الموصل

BASH0.5000.490-2.00اشور مصرفAIPM4.5504.6001.10اللحوم تسويق

BBOB0.8400.830-1.19بغداد مصرفHPAL8.4008.4500.60فلسطين فندق

IBSD4.5804.550-0.66الغازية  بغدادSMRI2.5102.5200.40العقارية  المعمورة

INCP2.4302.420-0.41الكيمياوية الصناعات

IMOS5.3805.370-0.19الحديثة الخياطة

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)

BBOB120,923,95538.60.830بغداد مصرفBBOB145,760,86055.30.830بغداد مصرف

BNOI66,721,90021.31.570االهلي المصرفBNOI43,325,00016.41.570االهلي المصرف

SMOF25,757,0568.219.000االلعاب لمدن الموصلBGUC32,000,00012.10.170الخليج مصرف

IBSD18,205,3435.84.550الغازية  بغدادIKLV6,500,0002.51.410اللقاحات النتاج الكندي

IMOS15,300,5004.95.370الحديثة الخياطةBMNS6,000,0002.30.560المنصور مصرف

TASC15,130,9904.88.750سيل اسياSNUC5,755,0002.20.490للمقاوالت النخبة

IKLV9,165,0002.91.410اللقاحات النتاج الكنديIICM5,409,2272.10.910الكارتون صناعات

244,750,08792.90271,204,74486.52

313,455,887الكلي مجموع263,452,920الكلي 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

2021/10/27

 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
 

46المدرجة الشركات عدد1,157,365

2المتدولة الشركات

0المرتفعة978,047

2المنخفضة

0المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VZAF0.2200.210-4.55لالستثمار الزوراء

TZNI2.4002.310-3.75لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI808,50082.72.310لالتصاالت الخاتمVZAF807,36569.80.210لالستثمار الزوراء

VZAF169,54717.30.210لالستثمار الزوراءTZNI350,00030.22.310لالتصاالت الخاتم

1,157,365100.00978,047100.00

978,047الكلي مجموع1,157,365الكلي 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

2021/10/27

 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


