
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

573.39االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد576.292,389,824,164 االغالق

32المتدولة الشركات0.51% التغير نسبه

6المرتفعة2.901,991,116,634(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

9المستقره790

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

AMEF10.0009.000-10.00االوسط الشرق اسماكIMIB2.4502.6909.80والدراجات المعدنٌة

AIRP19.70018.000-8.63الزراعٌة المنتجاتBUND0.1300.1407.69المتحد المصرف

BNOI1.3601.260-7.35االهلً المصرفBIIB0.5100.5405.88االسالمً  المصرف

TASC8.0007.550-5.62سٌل اسٌاBBOB0.9000.9505.56بغداد مصرف

SNUC0.6400.610-4.69للمقاوالت النخبةIMAP2.8202.8802.13الدوائٌة المنصور

SMRI2.4002.300-4.17العقارٌة  المعمورةBMNS0.5300.5401.89المنصور مصرف

AIPM4.8504.650-4.12اللحوم تسوٌق

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB815,833,88341.00.950بغداد مصرفBBOB873,693,66136.60.950بغداد مصرف

TASC271,649,87013.67.550سٌل اسٌاBUND305,000,00012.80.140المتحد المصرف

BNOI231,256,87211.61.260االهلً المصرفBSUC259,441,41510.90.380سومر مصرف

BSUC98,587,7385.00.380سومر مصرفBIME181,960,0117.60.200االوسط الشرق مصرف

IKLV97,420,1004.91.430اللقاحات النتاج الكنديBNOI178,530,8387.51.260االهلً المصرف

IMAP89,097,1004.52.880الدوائٌة المنصورBMFI119,970,2775.00.160الموصل مصرف

INCP65,670,0003.32.500الكٌمٌاوٌة الصناعاتBCOI119,100,0005.00.510التجاري المصرف

2,037,696,20285.271,669,515,56383.85

1,991,116,634الكلي مجموع2,389,824,164الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/11/25

 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 عدد18,898,932

8المتدولة الشركات

3المرتفعة28,343,503

5المنخفضة

0المستقره64

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

%

IKHC2.5002.240-10.40االنشائية  الخازرNHAM0.7000.84020.00للتأمين الحمراء

IFCM4.3504.000-8.05االنشائية  الفلوجةBLAD0.2700.30011.11االسالمي العطاء مصرف

TZNI2.4002.320-3.33لالتصاالت الخاتمIHFI1.6001.6100.63المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

BTIB0.8000.790-1.25االسالمي الطيف 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)

IKHC13,732,93648.52.240االنشائية  الخازرBROI6,049,01032.00.380األئتمان مصرف

IFCM6,153,00021.74.000االنشائية  الفلوجةIKHC5,824,02030.82.240االنشائية  الخازر

IHFI4,943,50017.41.610المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,885,00015.31.610المنزلي صناعةاالثاث

BROI2,357,2248.30.380األئتمان مصرفBLAD2,000,00010.60.300االسالمي العطاء مصرف

BLAD600,0002.10.300االسالمي العطاء مصرفIFCM1,525,0008.14.000االنشائية  الفلوجة

NHAM386,4001.40.840للتأمين الحمراءNHAM460,0002.40.840للتأمين الحمراء

BTIB98,7500.30.790االسالمي الطيف مصرفBTIB125,0000.70.790االسالمي الطيف مصرف

18,868,03099.8428,271,81099.75

28,343,503الكلي مجموع18,898,932الكلي 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

2021/11/25

 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


