
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

579.30االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد581.651,057,714,856 االغالق

33المتدولة الشركات0.41% التغير نسبه

14المرتفعة2.35610,877,000(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره561

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC11.75011.520-1.96الجاهزة االلبسةSNUC0.6000.66010.00للمقاوالت النخبة

BNOI1.7801.750-1.69االهلي المصرفIICM0.9901.0708.08الكارتون صناعات

IMOS5.3805.300-1.49الحديثة الخياطةBUND0.1300.1407.69المتحد المصرف

HKAR0.8000.790-1.25كربالء فنادقBMFI0.1600.1706.25الموصل مصرف

HNTI9.1009.000-1.10السياحية االستثماراتBIME0.2000.2105.00االوسط الشرق مصرف

SMOF18.75018.610-0.75االلعاب لمدن الموصلIMIB2.2902.4004.80والدراجات المعدنية

INCP2.4202.410-0.41الكيمياوية الصناعاتHPAL8.3008.4902.29فلسطين فندق

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)

BSUC110,517,32218.10.380سومر مصرفBSUC290,835,05727.50.380سومر مصرف

BBOB88,561,34114.50.830بغداد مصرفBUND281,608,35826.60.140المتحد المصرف

IKLV51,188,5008.41.390اللقاحات النتاج الكنديBGUC157,550,00014.90.170الخليج مصرف

IMAP48,750,2508.03.220الدوائية المنصورBBOB108,134,14610.20.830بغداد مصرف

BUND39,425,1706.50.140المتحد المصرفIKLV36,800,0003.51.390اللقاحات النتاج الكندي

BGUC26,784,0004.40.170الخليج مصرفBMNS35,000,0003.30.550المنصور مصرف

IBSD26,488,4354.34.520الغازية  بغدادSNUC32,690,8543.10.660للمقاوالت النخبة

942,618,41589.12391,715,01864.12

610,877,000الكلي مجموع1,057,714,856الكلي 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

2021/11/8

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد25,595,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة16,149,350

1المنخفضة

1المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC1.4001.140-18.57االنشائية  الخازرBLAD0.2300.2508.70االسالمي البالد 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)

IKHC11,818,15073.21.140االنشائية  الخازرBLAD11,000,00043.00.250االسالمي البالد مصرف

BLAD2,740,00017.00.250االسالمي البالد مصرفIKHC10,515,00041.11.140االنشائية  الخازر

BROI1,591,2009.90.390األئتمان مصرفBROI4,080,00015.90.390األئتمان مصرف

25,595,000100.0016,149,350100.00

16,149,350الكلي مجموع25,595,000الكلي 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

2021/11/8

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


