
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

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

588.84االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد588.86316,447,711 االغالق

27المتدولة الشركات0.00% التغير نسبه

8المرتفعة0.02420,488,099(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره295

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

%

BELF0.4600.450-2.17ايالف مصرفBNOI1.5701.7008.28االهلي المصرف

SNUC0.4900.480-2.04للمقاوالت النخبةAMEF9.50010.0005.26االوسط الشرق اسماك

IMOS5.3705.330-0.74الحديثة الخياطةSKTA3.3603.4502.68الكرخ العاب مدينة

IKLV1.4101.400-0.71اللقاحات النتاج الكنديIITC16.00016.4002.50للسجاد العراقية

IBSD4.5504.530-0.44الغازية  بغدادBASH0.4900.5002.04اشور مصرف

TASC8.7508.740-0.11سيل اسياIMIB2.3002.3301.30والدراجات المعدنية

INCP2.4202.4300.41الكيمياوية الصناعات

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)

BBOB138,388,10032.90.830بغداد مصرفBBOB168,705,00053.30.830بغداد مصرف

BNOI133,609,92631.81.700االهلي المصرفBNOI83,236,89226.31.700االهلي المصرف

IBSD54,333,18112.94.530الغازية  بغدادIKLV12,165,0003.81.400اللقاحات النتاج الكندي

SMRI20,275,7864.82.520العقارية  المعمورةIBSD11,994,8393.84.530الغازية  بغداد

IKLV17,094,1264.11.400اللقاحات النتاج الكنديSMRI8,011,5502.52.520العقارية  المعمورة

HBAY13,039,9923.184.000بابل فندقBMNS7,000,0002.20.560المنصور مصرف

SKTA9,793,8502.33.450الكرخ العاب مدينةSNUC5,900,0001.90.480للمقاوالت النخبة

297,013,28193.86386,534,96091.93

420,488,099الكلي مجموع316,447,711الكلي 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

2021/10/28

 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
 

46المدرجة الشركات عدد1,312,365

3المتدولة الشركات

1المرتفعة896,497

1المنخفضة

1المستقره3

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

%

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرفSAEI1.4001.4503.57العقارية  االمين

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)

SAEI725,00080.91.450العقارية  االمينVZAF807,36561.50.210لالستثمار الزوراء

VZAF169,54718.90.210لالستثمار الزوراءSAEI500,00038.11.450العقارية  االمين

BROI1,9500.20.390األئتمان مصرفBROI5,0000.40.390األئتمان مصرف

1,312,365100.00896,497100.00

896,497الكلي مجموع1,312,365الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/10/28

 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


