
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.95االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد589.65423,002,512 االغالق

33المتدولة الشركات0.29% التغير نسبه

12المرتفعة1.70298,134,929(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

16المستقره250

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

BIME0.2100.200-4.76االوسط الشرق مصرفNGIR0.6400.6704.69للتأمين الخليج

IMIB2.3002.250-2.17والدراجات المعدنيةBIIB0.5100.5303.92االسالمي  المصرف

HNTI9.1009.000-1.10السياحية االستثماراتHISH9.1009.4003.30عشتار فنادق

IIDP1.1401.130-0.88للتمور  العراقيةIMOS5.3005.4402.64الحديثة الخياطة

IITC16.55016.540-0.06للسجاد العراقيةBNOI1.7601.8002.27االهلي المصرف

IICM0.9100.9302.20الكارتون صناعات

IRMC11.50011.7502.17الجاهزة االلبسة

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)

BSUC93,558,10831.40.380سومر مصرفBSUC246,205,54858.20.380سومر مصرف

TASC37,237,40012.58.840سيل اسياBBOB32,170,0007.60.830بغداد مصرف

BBOB26,336,5728.80.830بغداد مصرفBIME30,000,0007.10.200االوسط الشرق مصرف

BNOI22,802,8277.61.800االهلي المصرفBCOI15,000,0003.50.650التجاري المصرف

IMOS15,640,5325.25.440الحديثة الخياطةBNOI12,850,3093.01.800االهلي المصرف

IBSD11,315,0003.84.530الغازية  بغدادBGUC10,000,0002.40.170الخليج مصرف

BCOI9,750,0003.30.650التجاري المصرفIIDP8,522,6542.01.130للتمور  العراقية

354,748,51183.86216,640,43972.67

298,134,929الكلي مجموع423,002,512الكلي 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

2021/11/3

 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 عدد4,661,585

4المتدولة الشركات

2المرتفعة2,928,874

1المنخفضة

1المستقره9

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

NDSA0.5200.490-5.77للتأمين السالم دارIKHC1.1201.30016.07االنشائية  الخازر

BROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

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)

NDSA1,439,23949.10.490للتأمين السالم دارNDSA2,937,22263.00.490للتأمين السالم دار

IKHC729,63624.91.300االنشائية  الخازرBROI1,000,00021.50.400األئتمان مصرف

BROI400,00013.70.400األئتمان مصرفIKHC574,36312.31.300االنشائية  الخازر

TZNI360,00012.32.400لالتصاالت الخاتمTZNI150,0003.22.400لالتصاالت الخاتم

4,661,585100.002,928,874100.00

2,928,874الكلي مجموع4,661,585الكلي 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

2021/11/3

 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


