
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

587.04االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد587.95473,980,344 االغالق

24المتدولة الشركات0.16% التغير نسبه

8المرتفعة0.91319,108,974(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

13المستقره215
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 السابق االغالق سعر
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

HTVM4.8004.320-10.00الموصل سدBIME0.2000.2105.00االوسط الشرق مصرف

SMOF19.49019.000-2.51االلعاب لمدن الموصلBNOI1.6901.7604.14االهلي المصرف

IBSD4.5204.510-0.22الغازية  بغدادSNUC0.4800.4902.08للمقاوالت النخبة

BCOI0.6400.6501.56التجاري المصرف

HBAG8.4008.5001.19بغداد فندق

HNTI9.0009.1001.11السياحية االستثمارات

IITC16.40016.5500.91للسجاد العراقية

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BSUC95,775,39830.00.380سومر مصرفBSUC252,040,52153.20.380سومر مصرف

BBOB66,748,00020.90.820بغداد مصرفBBOB81,400,00017.20.820بغداد مصرف

BNOI38,158,56312.01.760االهلي المصرفBGUC53,000,00011.20.170الخليج مصرف

IMOS20,658,9006.55.300الحديثة الخياطةBNOI21,876,1934.61.760االهلي المصرف

IBSD19,476,4006.14.510الغازية  بغدادBMFI15,000,0003.20.170الموصل مصرف

IMAP16,618,5095.22.940الدوائية المنصورBCOI13,000,0002.70.650التجاري المصرف

TASC12,517,4003.98.820سيل اسياIMAP5,657,3161.22.940الدوائية المنصور

441,974,03093.25269,953,17084.60

319,108,974الكلي مجموع473,980,344الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/11/2

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد10,300,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة11,604,000

2المنخفضة

1المستقره5

الشركة اسم
 رمز
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( دينار)
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%  التغير

IKHC1.4001.120-20.00االنشائية  الخازر

NDSA0.6500.520-20.00للتأمين السالم دار
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 رمز

الشركة
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 سعر

 االغالق
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IKHC11,312,00097.51.120االنشائية  الخازرIKHC10,100,00098.11.120االنشائية  الخازر

TZNI240,0002.12.400لالتصاالت الخاتمNDSA100,0001.00.520للتأمين السالم دار

NDSA52,0000.40.520للتأمين السالم دارTZNI100,0001.02.400لالتصاالت الخاتم

10,300,000100.0011,604,000100.00

11,604,000الكلي مجموع10,300,000الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2021/11/2

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


