
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

589.65االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد588.71356,401,149 االغالق

28المتدولة الشركات0.16-% التغير نسبه

10المرتفعة0.94281,953,620-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره286

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

HMAN10.50029.200-2.67المنصور فندقSBPT30.0000.55010.00الركاب لنقل بغداد

IICM0.93018.500-2.63الكارتون صناعاتIMIB2.2503.1003.68والدراجات المعدنٌة

BBOB0.8300.480-2.04بغداد مصرفBMNS0.56010.7502.38المنصور مصرف

SMRI2.5200.550-1.79العقارٌة  المعمورةHNTI9.0002.2901.78السٌاحٌة االستثمارات

SNUC0.5000.820-1.20للمقاوالت النخبةBSUC0.38018.7501.35سومر مصرف

HBAG8.5005.400-0.74بغداد فندقBIBI0.2809.1001.11االستثمار مصرف

IKLV1.3901.790-0.56اللقاحات النتاج الكنديBIME0.2000.9401.08االوسط الشرق مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BSUC93,120,01433.018.750سومر مصرفBSUC245,052,66868.818.750سومر مصرف

IMAP50,823,25618.00.170الدوائٌة المنصورBBOB18,765,0005.30.480بغداد مصرف

IBSD21,689,7307.70.200الغازٌة  بغدادSNUC18,300,0705.10.820للمقاوالت النخبة

SMOF20,994,3507.416.470االلعاب لمدن الموصلBGUC17,000,0004.80.650الخلٌج مصرف

BBOB15,387,3005.50.480بغداد مصرفIMAP16,669,0684.70.170الدوائٌة المنصور

SMRI11,150,9004.00.550العقارٌة  المعمورةBASH10,500,0002.90.280اشور مصرف

TASC10,034,4003.61.140سٌل اسٌاIBSD4,788,0001.30.200الغازٌة  بغداد

331,074,80692.89223,199,95079.16

281,953,620الكلي مجموع356,401,149الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/11/4

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد8,312,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة3,596,300

1المنخفضة

1المستقره4.14

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

%

BROI0.4000.390-0.01األئتمان مصرفIKHC1.3001.3500.10االنشائية  الخازر

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)

BROI3,120,00086.80.390األئتمان مصرفBROI8,000,00096.20.390األئتمان مصرف

IKHC351,5009.81.350االنشائية  الخازرIKHC260,0003.11.350االنشائية  الخازر

TZNI124,8003.52.400لالتصاالت الخاتمTZNI52,0000.62.400لالتصاالت الخاتم

8,312,000100.003,596,300100.00

3,596,300الكلي مجموع8,312,000الكلي 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

2021/11/4

 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


