
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.28االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد590.69432,609,381 االغالق

24المتدولة الشركات0.58% التغير نسبه

8المرتفعة3.41484,702,344(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

11المستقره362

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HKAR0.8100.800-1.23كربالء فنادقSMOF16.90018.59010.00االلعاب لمدن الموصل

SKTA3.4003.360-1.18الكرخ العاب مدينةSNUC0.4700.5006.38للمقاوالت النخبة

IICM0.9200.910-1.09الكارتون صناعاتBASH0.4900.5002.04اشور مصرف

IKLV1.4201.410-0.70اللقاحات النتاج الكنديBIIB0.5000.5102.00االسالمي  المصرف

TASC8.8008.760-0.45سيل اسياIBSD4.5004.5801.78الغازية  بغداد

IMOS5.2905.3801.70الحديثة الخياطة

IMIB2.2802.3000.88والدراجات المعدنية

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)

BBOB161,801,72333.40.840بغداد مصرفBBOB192,621,09944.50.840بغداد مصرف

IBSD68,260,13114.14.580الغازية  بغدادBNAI62,000,00014.31.000االسالمي الوطني المصرف

BNAI62,000,00012.81.000االسالمي الوطني المصرفBMNS38,013,2158.80.560المنصور مصرف

TASC34,718,1447.28.760سيل اسياBASH29,802,0006.90.500اشور مصرف

SMOF26,673,3205.518.590االلعاب لمدن الموصلSNUC18,324,3284.20.500للمقاوالت النخبة

IMOS23,040,5004.85.380الحديثة الخياطةBELF15,750,0003.60.460ايالف مصرف

BMNS21,287,4004.40.560المنصور مصرفIBSD15,071,0583.54.580الغازية  بغداد

371,581,70085.89397,781,21982.07

484,702,344الكلي مجموع432,609,381الكلي 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

2021/10/26

 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
 

45المدرجة الشركات عدد757,425

4المتدولة الشركات

0المرتفعة933,135

1المنخفضة

3المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.4501.160-20.00المنزلي صناعةاالثاث

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)

IHFI443,26547.51.160المنزلي صناعةاالثاثIHFI382,12550.51.160المنزلي صناعةاالثاث

TZNI408,72043.82.400لالتصاالت الخاتمBROI200,00026.40.400األئتمان مصرف

BROI80,0008.60.400األئتمان مصرفTZNI170,30022.52.400لالتصاالت الخاتم

BLAD1,1500.10.230االسالمي العطاء مصرفBLAD5,0000.70.230االسالمي العطاء مصرف

757,425100.00933,135100.00

933,135الكلي مجموع757,425الكلي 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

2021/10/26

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


