
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

574.58االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد573.392,903,359,686 االغالق

29المتدولة الشركات0.21-% التغير نسبه

3المرتفعة1.192,788,289,690-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

11المستقره919

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

BNOI1.5001.360-9.33االهلي المصرفBBOB0.8500.9005.88بغداد مصرف

IMIB2.7002.450-9.26والدراجات المعدنيةIRMC14.75015.0001.69الجاهزة االلبسة

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرفSBPT29.20029.2500.17العام للنقل العراق بغداد

BCOI0.5600.530-5.36التجاري المصرف

IMAP2.9302.820-3.75الدوائية المنصور

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرف

IICM1.1601.120-3.45الكارتون صناعات

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)

BBOB1,161,914,08641.70.900بغداد مصرفBBOB1,336,583,63046.00.900بغداد مصرف

TASC571,036,40020.58.000سيل اسياBCOI288,935,00010.00.530التجاري المصرف

IBSD187,970,7896.74.500الغازية  بغدادBSUC254,236,5088.80.380سومر مصرف

BCOI156,962,2505.60.530التجاري المصرفBGUC245,000,0008.40.160الخليج مصرف

IKLV111,648,7224.01.450اللقاحات النتاج الكنديBMFI219,529,5567.60.160الموصل مصرف

INCP107,346,1003.82.530الكيمياوية الصناعاتBIME125,025,0004.30.200االوسط الشرق مصرف

BSUC96,609,8733.50.380سومر مصرفIKLV77,555,4002.71.450اللقاحات النتاج الكندي

2,546,865,09487.722,393,488,21985.84

2,788,289,690الكلي مجموع2,903,359,686الكلي 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

2021/11/24

 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 عدد196,122,398

8المتدولة الشركات

3المرتفعة352,209,521

1المنخفضة

4المستقره192

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

IFCM4.7104.350-7.64االنشائية  الفلوجةNHAM0.6000.70016.67للتأمين الحمراء

IHFI1.4901.6007.38المنزلي صناعةاالثاث

VWIF0.2800.3007.14لالستثمار الوئام

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)

BINT299,250,00085.01.750االسالمي الدولي المصرفBINT171,000,00087.21.750االسالمي الدولي المصرف

IKHC35,051,50010.02.500االنشائية  الخازرIKHC13,365,0006.82.500االنشائية  الخازر

IFCM11,784,2503.34.350االنشائية  الفلوجةBROI6,000,0003.10.390األئتمان مصرف

BROI2,340,0000.70.390األئتمان مصرفIFCM2,660,0001.44.350االنشائية  الفلوجة

IHFI2,164,0000.61.600المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,400,0000.71.600المنزلي صناعةاالثاث

NHAM875,5000.20.700للتأمين الحمراءNHAM1,280,0000.70.700للتأمين الحمراء

TZNI708,0000.22.400لالتصاالت الخاتمTZNI295,0000.22.400لالتصاالت الخاتم

196,000,00099.94352,173,25099.99

352,209,521الكلي مجموع196,122,398الكلي 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

2021/11/24

 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


