
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

586.81االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد587.04632,305,580 االغالق

21المتدولة الشركات0.04% التغير نسبه

7المرتفعة0.23403,833,876(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

6المستقره251

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

BNOI1.8001.690-6.11االهلي المصرفBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

SNUC0.5100.480-5.88للمقاوالت النخبةSMOF18.50019.4905.35االلعاب لمدن الموصل

BBOB0.8400.820-2.38بغداد مصرفBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

IMIB2.3302.300-1.29والدراجات المعدنيةIMAP2.8702.9402.44الدوائية المنصور

INCP2.4402.420-0.82الكيمياوية الصناعاتBMNS0.5500.5601.82المنصور مصرف

IKLV1.4001.390-0.71اللقاحات النتاج الكنديSKTA3.4003.4501.47الكرخ العاب مدينة

HPAL8.4508.400-0.59فلسطين فندقTASC8.7408.7800.46سيل اسيا

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)

BSUC108,525,20226.90.380سومر مصرفBSUC285,592,63845.20.380سومر مصرف

BBOB81,472,94420.20.820بغداد مصرفBGUC113,000,00017.90.170الخليج مصرف

IMAP42,722,68710.62.940الدوائية المنصورBBOB99,165,66715.70.820بغداد مصرف

TASC36,788,2009.18.780سيل اسياBIBI40,905,7116.50.280االستثمار مصرف

IBSD32,793,8288.14.520الغازية  بغدادBMNS21,000,0003.30.560المنصور مصرف

BGUC19,210,0004.80.170الخليج مصرفIMAP14,592,5822.32.940الدوائية المنصور

IKLV18,090,0004.51.390اللقاحات النتاج الكنديBCOI14,000,0002.20.640التجاري المصرف

588,256,59893.03339,602,86084.09

403,833,876الكلي مجموع632,305,580الكلي 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

2021/11/1

 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 عدد500,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة325,000

1المنخفضة

0المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NDSA0.7800.650-16.67للتأمين السالم دار

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)

NDSA325,000100.00.650للتأمين السالم دارNDSA500,000100.00.650للتأمين السالم دار

500,000100.00325,000100.00

325,000الكلي 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

2021/11/1

 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


