
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص
 (isx60 مؤشر )
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IMIB2.4602.400-2.44والدراجات المعدنيةBUND0.1400.1507.14المتحد المصرف

HPAL8.2508.110-1.70فلسطين فندقSNUC0.3900.4105.13للمقاوالت النخبة

IRMC12.00011.800-1.67الجاهزة االلبسةAIRP18.10018.1600.33الزراعية المنتجات

BBOB0.7900.780-1.27بغداد مصرف

HBAG8.5008.400-1.18بغداد فندق

IBSD4.5504.530-0.44الغازية  بغداد
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BSUC114,568,36436.80.380سومر مصرفBSUC301,495,69666.70.380سومر مصرف

BBOB84,342,65027.10.780بغداد مصرفBBOB108,130,00023.90.780بغداد مصرف

IBSD36,891,31511.94.530الغازية  بغدادBELF10,000,0002.20.460ايالف مصرف

IMOS30,902,9089.95.390الحديثة الخياطةIBSD8,153,6091.84.530الغازية  بغداد

SKTA10,300,0003.33.400الكرخ العاب مدينةIMOS5,722,8291.35.390الحديثة الخياطة

HPAL5,724,0081.88.110فلسطين فندقBCOI3,850,0000.90.660التجاري المصرف

IKLV5,005,0001.61.430اللقاحات النتاج الكنديIKLV3,500,0000.81.430اللقاحات النتاج الكندي

440,852,13497.50287,734,24592.46

311,208,123الكلي مجموع452,146,454الكلي 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

2021/10/6

 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
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SAEI1.3501.4003.70العقارية  االمين
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SAEI700,000100.01.400العقارية  االمينSAEI500,000100.01.400العقارية  االمين

500,000100.00700,000100.00

700,000الكلي مجموع500,000الكلي 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

2021/10/6

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


