
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

581.65االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد579.60407,833,656 االغالق

33المتدولة الشركات0.35-% التغير نسبه

7المرتفعة2.05310,007,550-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

19المستقره367

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

IMIB2.4002.250-6.25والدراجات المعدنيةSNUC0.6600.7209.09للمقاوالت النخبة

BMFI0.1700.160-5.88الموصل مصرفIICM1.0701.1002.80الكارتون صناعات

BIME0.2100.200-4.76االوسط الشرق مصرفHKAR0.7900.8102.53كربالء فنادق

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفIKLV1.3901.4202.16اللقاحات النتاج الكندي

IMAP3.2203.160-1.86الدوائية المنصورBNOI1.7501.7801.71االهلي المصرف

BBOB0.8300.820-1.20بغداد مصرفSBPT29.10029.4001.03العام للنقل العراق بغداد

SMRI2.4902.470-0.80العقارية  المعمورةIITC16.31016.4300.74للسجاد العراقية

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)

IICM51,982,82716.81.100الكارتون صناعاتBUND63,300,00015.50.140المتحد المصرف

IBSD38,502,11212.44.520الغازية  بغدادSNUC53,812,07013.20.720للمقاوالت النخبة

SNUC38,161,72012.30.720للمقاوالت النخبةBIBI50,620,52312.40.270االستثمار مصرف

BBOB32,479,74910.50.820بغداد مصرفIICM48,539,97911.91.100الكارتون صناعات

IKLV22,118,3607.11.420اللقاحات النتاج الكنديBBOB39,609,4509.70.820بغداد مصرف

IMAP19,752,5856.43.160الدوائية المنصورBGUC36,370,0008.90.170الخليج مصرف

IMOS16,431,4425.35.300الحديثة الخياطةBSUC31,254,4587.70.380سومر مصرف

323,506,48079.32219,428,79470.78

310,007,550الكلي مجموع407,833,656الكلي 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

2021/11/9

 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 عدد81,943,938

4المتدولة الشركات

3المرتفعة137,408,952

1المنخفضة

0المستقره133

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

IKHC1.1401.050-7.89االنشائية  الخازرIFCM1.5101.90025.80االنشائية  الفلوجة

BLAD0.2500.2604.00االسالمي العطاء مصرف

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)

IFCM129,330,20294.11.900االنشائية  الفلوجةIFCM63,408,93877.41.900االنشائية  الفلوجة

IKHC4,095,7503.01.050االنشائية  الخازرBLAD12,250,00014.90.260االسالمي العطاء مصرف

BLAD3,075,0002.20.260االسالمي العطاء مصرفIKHC4,015,0004.91.050االنشائية  الخازر

BROI908,0000.70.400األئتمان مصرفBROI2,270,0002.80.400األئتمان مصرف

81,943,938100.00137,408,952100.00

137,408,952الكلي مجموع81,943,938الكلي 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

2021/11/9

 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


