
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.86االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد586.81749,071,911 االغالق

23المتدولة الشركات0.35-% التغير نسبه

5المرتفعة2.05551,916,214-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره239

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

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفSNUC0.4800.5106.25للمقاوالت النخبة

BIME0.2100.200-4.76االوسط الشرق مصرفBNOI1.7001.8005.88االهلي المصرف

SMOF19.00018.500-2.63االلعاب لمدن الموصلSBPT29.50030.0001.69العام للنقل العراق بغداد

BASH0.5000.490-2.00اشور مصرفBBOB0.8300.8401.20بغداد مصرف

BMNS0.5600.550-1.79المنصور مصرفINCP2.4302.4400.41الكيمياوية الصناعات

BCOI0.6500.640-1.54التجاري المصرف

SKTA3.4503.400-1.45الكرخ العاب مدينة

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)

BBOB301,367,96454.60.840بغداد مصرفBBOB366,196,34148.90.840بغداد مصرف

BSUC57,000,00010.30.380سومر مصرفBSUC150,000,00020.00.380سومر مصرف

TASC42,092,3507.68.740سيل اسياBGUC70,300,0009.40.160الخليج مصرف

BMNS36,641,7506.60.550المنصور مصرفBMNS66,585,0008.90.550المنصور مصرف

IBSD27,886,8505.14.530الغازية  بغدادBIME40,080,4345.40.200االوسط الشرق مصرف

IMOS17,840,5003.25.300الحديثة الخياطةSNUC8,350,0001.10.510للمقاوالت النخبة

BNOI13,616,0002.51.800االهلي المصرفBNOI7,700,0001.01.800االهلي المصرف

709,211,77594.68496,445,41489.95

551,916,214الكلي مجموع749,071,911الكلي 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

2021/10/31

 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 عدد1,584,200

3المتدولة الشركات

1المرتفعة2,073,900

0المنخفضة

2المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

TZNI2.3102.4003.90لالتصاالت 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)

TZNI1,392,00067.12.400لالتصاالت الخاتمBROI1,000,00063.10.390األئتمان مصرف

BROI390,00018.80.390األئتمان مصرفTZNI580,00036.62.400لالتصاالت الخاتم

IMCI291,90014.169.500الكيماوية الصنائعIMCI4,2000.369.500الكيماوية الصنائع

1,584,200100.002,073,900100.00

2,073,900الكلي مجموع1,584,200الكلي 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

2021/10/31

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


