
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

581.32االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد579.46535,253,395 االغالق

29المتدولة الشركات0.32-% التغير نسبه

7المرتفعة1.86294,173,482-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

15المستقره342

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIIB0.5300.500-5.66االسالمي  المصرفBTRI0.9201.0008.70العراق عبر مصرف

BNOI1.8601.800-3.23االهلي المصرفSNUC0.7200.7605.56للمقاوالت النخبة

BBOB0.8400.830-1.19بغداد مصرفIIDP1.1201.1401.79للتمور  العراقية

SBPT29.40029.100-1.02العام للنقل العراق بغدادHTVM3.9003.9501.28الموصل سد

IICM1.1301.120-0.88الكارتون صناعاتHISH9.4009.5001.06عشتار فنادق

IKLV1.4001.390-0.71اللقاحات النتاج الكنديIMOS5.2605.3000.76الحديثة الخياطة

SMOF18.70018.580-0.64االلعاب لمدن الموصلIMAP3.1403.1600.64الدوائية المنصور

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)

BUND28,877,8729.80.140المتحد المصرفBUND206,185,81538.50.140المتحد المصرف

BBOB26,028,9108.80.830بغداد مصرفBIME76,572,48214.30.200االوسط الشرق مصرف

SMOF24,877,2918.518.580االلعاب لمدن الموصلBIBI51,370,3829.60.270االستثمار مصرف

IMAP21,662,7007.43.160الدوائية المنصورBSUC36,445,4526.80.380سومر مصرف

SNUC20,624,2107.00.760للمقاوالت النخبةBBOB31,360,1335.90.830بغداد مصرف

BCOI20,052,5006.80.650التجاري المصرفBCOI30,850,0005.80.650التجاري المصرف

BNOI18,885,0006.41.800االهلي المصرفSNUC28,066,4135.20.760للمقاوالت النخبة

460,850,67786.10161,008,48354.73

294,173,482الكلي مجموع535,253,395الكلي 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

2021/11/14

 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 عدد54,161,295

4المتدولة الشركات

2المرتفعة124,009,806

0المنخفضة

2المستقره105

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM2.2902.74019.65االنشائية  الفلوجة

IKHC1.2801.3001.56االنشائية  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)

IFCM119,646,45696.52.740االنشائية  الفلوجةIFCM44,136,29581.52.740االنشائية  الفلوجة

BROI3,760,0003.00.400األئتمان مصرفBROI9,400,00017.40.400األئتمان مصرف

IKHC549,3500.41.300االنشائية  الخازرIKHC425,0000.81.300االنشائية  الخازر

BLAD54,0000.00.270االسالمي العطاء مصرفBLAD200,0000.40.270االسالمي العطاء مصرف

54,161,295100.00124,009,806100.00

124,009,806الكلي مجموع54,161,295الكلي 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

2021/11/14

ربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


