
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

579.60االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد579.86370,372,110 االغالق

31المتدولة الشركات0.04% التغير نسبه

10المرتفعة0.26373,898,581(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره338

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

BTRI0.9000.850-5.56العراق عبر مصرفBMFI0.1600.1706.25الموصل مصرف

BASH0.4800.470-2.08اشور مصرفSNUC0.7200.7605.56للمقاوالت النخبة

IMIB2.2502.210-1.78والدراجات المعدنيةIRMC11.52012.0004.17الجاهزة االلبسة

IKLV1.4201.400-1.41اللقاحات النتاج الكنديAIPM4.6004.7002.17اللحوم تسويق

BNOI1.7801.760-1.12االهلي المصرفHKAR0.8100.8201.23كربالء فنادق

IMAP3.1603.130-0.95الدوائية المنصورBBOB0.8200.8301.22بغداد مصرف

INCP2.4102.400-0.41الكيمياوية الصناعاتIICM1.1001.1100.91الكارتون صناعات

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)

IBSD153,677,33341.14.510الغازية  بغدادBMFI65,233,28117.60.170الموصل مصرف

SNUC36,574,1869.80.760للمقاوالت النخبةSNUC47,784,41312.90.760للمقاوالت النخبة

BBOB33,933,7729.10.830بغداد مصرفBBOB41,500,00011.20.830بغداد مصرف

BSUC12,811,5183.40.380سومر مصرفBGUC37,847,05910.20.170الخليج مصرف

IICM12,430,0003.31.110الكارتون صناعاتIBSD34,148,7209.24.510الغازية  بغداد

IMOS11,966,0003.25.320الحديثة الخياطةBSUC33,714,5209.10.380سومر مصرف

BMFI11,089,6583.00.170الموصل مصرفBIBI22,993,8876.20.270االستثمار مصرف

283,221,88076.47272,482,46672.88

373,898,581الكلي مجموع370,372,110الكلي 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

2021/11/10

 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 عدد24,091,757المتداولة االسهم 

3المتدولة الشركات

3المرتفعة44,648,970 التداول قيمة

0المنخفضة

0المستقره82

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.0501.1004.76االنشائية  الخازر

BROI0.4000.4102.50األئتمان مصرف

IFCM1.9001.9100.53االنشائية  الفلوجة

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)

IFCM44,582,47099.91.910االنشائية  الفلوجةIFCM23,956,75799.41.910االنشائية  الفلوجة

BROI49,2000.10.410األئتمان مصرفBROI120,0000.50.410األئتمان مصرف

IKHC17,3000.01.100االنشائية  الخازرIKHC15,0000.11.100االنشائية  الخازر

24,091,757100.0044,648,970100.00

44,648,970الكلي مجموع24,091,757الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

الصفقات

2021/11/10

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




