
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.46االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد575.61602,615,465 االغالق

25المتدولة الشركات0.37% التغير نسبه

11المرتفعة2.15555,022,860(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

10المستقره476

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

IRMC15.55015.250-1.93الجاهزة االلبسةSNUC0.6500.7007.69للمقاوالت النخبة

IMIB2.8302.790-1.41والدراجات المعدنيةBNOI1.6001.7006.25االهلي المصرف

BBOB0.8200.810-1.22بغداد مصرفIMAP2.9003.0204.14الدوائية المنصور

HBAG8.4208.400-0.24بغداد فندقTASC8.2908.6003.74سيل اسيا

IICM1.1001.1403.64الكارتون صناعات

IKLV1.3501.3902.96اللقاحات النتاج الكندي

INCP2.3702.4402.95الكيمياوية الصناعات

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)

HMAN140,291,68225.310.750المنصور فندقBSUC201,897,77733.50.380سومر مصرف

BBOB80,595,00014.50.810بغداد مصرفBBOB99,500,00016.50.810بغداد مصرف

BSUC76,721,15513.80.380سومر مصرفBGUC87,700,00014.60.170الخليج مصرف

IBSD71,155,91412.84.510الغازية  بغدادBMFI65,000,00010.80.170الموصل مصرف

IICM32,707,6405.91.140الكارتون صناعاتBCOI45,000,0007.50.600التجاري المصرف

TASC31,367,0505.78.600سيل اسياIICM28,952,3574.81.140الكارتون صناعات

BCOI27,000,0004.90.600التجاري المصرفIBSD15,837,0902.64.510الغازية  بغداد

543,887,22490.25459,838,44182.85

555,022,860الكلي مجموع602,615,465الكلي 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

2021/11/21

 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 عدد216,983,807

6المتدولة الشركات

4المرتفعة437,338,982

1المنخفضة

1المستقره263

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

VWIF0.2900.240-17.24لالستثمار الوئامIFCM3.0503.66020.00االنشائية  الفلوجة

NHAM0.4000.48020.00للتأمين الحمراء

IKHC1.4601.75019.86االنشائية  الخازر

IHFI1.3001.3201.54المنزلي صناعةاالثاث

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)

BINT299,250,00068.41.750االسالمي الدولي المصرفBINT171,000,00078.81.750االسالمي الدولي المصرف

IFCM119,131,11627.23.660االنشائية  الفلوجةIFCM34,769,69516.03.660االنشائية  الفلوجة

IKHC17,934,7464.11.750االنشائية  الخازرIKHC10,336,1124.81.750االنشائية  الخازر

IHFI990,0000.21.320المنزلي صناعةاالثاثIHFI750,0000.31.320المنزلي صناعةاالثاث

VWIF28,3200.00.240لالستثمار الوئامVWIF118,0000.10.240لالستثمار الوئام

NHAM4,8000.00.480للتأمين الحمراءNHAM10,0000.00.480للتأمين الحمراء

216,983,807100.00437,338,982100.00

437,338,982الكلي مجموع216,983,807الكلي 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

2021/11/21

 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


