
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

579.86االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد581.32597,567,326 االغالق

25المتدولة الشركات0.25% التغير نسبه

9المرتفعة1.46447,528,336(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره348

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

HTVM4.3203.900-9.72الموصل سدBTRI0.8500.9208.24العراق عبر مصرف

SNUC0.7600.720-5.26للمقاوالت النخبةBNOI1.7601.8605.68االهلي المصرف

IIDP1.1401.120-1.75للتمور  العراقيةBASH0.4700.4802.13اشور مصرف

IMOS5.3205.260-1.13الحديثة الخياطةIICM1.1101.1301.80الكارتون صناعات

SMOF18.75018.700-0.27االلعاب لمدن الموصلINCP2.4002.4401.67الكيمياوية الصناعات

HPAL8.4908.480-0.12فلسطين فندقBBOB0.8300.8401.20بغداد مصرف

TASC8.8008.790-0.11سيل اسياHNTI9.0009.1001.11السياحية االستثمارات

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)

BBOB164,543,38836.80.840بغداد مصرفBBOB198,414,55433.20.840بغداد مصرف

BCOI59,617,04013.30.650التجاري المصرفBUND151,644,32625.40.140المتحد المصرف

BNOI57,234,68112.81.860االهلي المصرفBCOI90,868,00015.20.650التجاري المصرف

INCP23,871,2005.32.440الكيمياوية الصناعاتBNOI31,980,8595.41.860االهلي المصرف

BUND21,230,2064.70.140المتحد المصرفBSUC31,952,2205.30.380سومر مصرف

SMOF18,997,7064.218.700االلعاب لمدن الموصلBGUC18,800,0003.10.170الخليج مصرف

IBSD14,163,0813.24.520الغازية  بغدادSNUC15,900,4972.70.720للمقاوالت النخبة

539,560,45690.29359,657,30180.37

447,528,336الكلي مجموع597,567,326الكلي 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

2021/11/11

 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 عدد57,522,088

4المتدولة الشركات

3المرتفعة116,577,400

1المنخفضة

0المستقره140
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 االغالق سعر
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 االغالق

(دينار)
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% التغير
الشركة اسم
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الشركة
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 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرفIFCM1.9102.29019.90االنشائية  الفلوجة

IKHC1.1001.28016.36االنشائية  الخازر

BLAD0.2600.2703.85االسالمي العطاء مصرف

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)

IFCM114,420,63498.12.290االنشائية  الفلوجةIFCM52,172,92290.72.290االنشائية  الفلوجة

BLAD871,1000.70.270االسالمي العطاء مصرفBLAD3,235,0005.60.270االسالمي العطاء مصرف

BROI655,6660.60.400األئتمان مصرفBROI1,604,1662.80.400األئتمان مصرف

IKHC630,0000.51.280االنشائية  الخازرIKHC510,0000.91.280االنشائية  الخازر

57,522,088100.00116,577,400100.00

116,577,400الكلي مجموع57,522,088الكلي 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

2021/11/11

 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


