
2021قالب نشرة جديد2021 Page 1 2021قالب نشرة جديد2021

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

579.46االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد579.68210,566,543 االغالق

22المتدولة الشركات0.04% التغير نسبه

4المرتفعة0.22292,661,852(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره222

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

SNUC0.7600.740-2.63للمقاوالت النخبةNAME0.5400.5603.70للتأمين االمين

IIDP1.1401.120-1.75للتمور  العراقيةBASH0.4800.4902.08اشور مصرف

INCP2.4402.400-1.64الكيمياوية الصناعاتSMOF18.58018.7500.91االلعاب لمدن الموصل

IMAP3.1603.110-1.58الدوائية المنصورIKLV1.3901.4000.72اللقاحات النتاج الكندي

IMOS5.3005.250-0.94الحديثة الخياطة

IMIB2.2102.190-0.90والدراجات المعدنية

BNOI1.8001.790-0.56االهلي المصرف

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)

IICM110,548,89037.81.120الكارتون صناعاتIICM100,228,51047.61.120الكارتون صناعات

HBAG81,442,26027.88.440بغداد فندقBSUC38,000,00018.00.380سومر مصرف

IMOS16,223,8605.55.250الحديثة الخياطةBUND26,000,00012.30.140المتحد المصرف

IMAP15,844,0005.43.110الدوائية المنصورSNUC9,661,4134.60.740للمقاوالت النخبة

BSUC14,440,0004.90.380سومر مصرفHBAG9,638,3744.68.440بغداد فندق

IBSD10,518,1763.64.520الغازية  بغدادIMAP5,190,0002.53.110الدوائية المنصور

SMRI8,571,0572.92.470العقارية  المعمورةIIDP4,052,4711.91.120للتمور  العراقية

192,770,76891.55257,588,24288.02

292,661,852الكلي مجموع210,566,543الكلي 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

2021/11/15

 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
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:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد46,196,487المتداولة االسهم 

3المتدولة الشركات

2المرتفعة129,002,698 التداول قيمة

1المنخفضة

0المستقره237

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

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرفIHFI1.1601.30012.07المنزلي صناعةاالثاث

IFCM2.7403.07012.04االنشائية  الفلوجة

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)

IFCM126,922,69898.43.070االنشائية  الفلوجةIFCM41,096,48789.03.070االنشائية  الفلوجة

BROI1,950,0001.50.390األئتمان مصرفBROI5,000,00010.80.390األئتمان مصرف

IHFI130,0000.11.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI100,0000.21.300المنزلي صناعةاالثاث

46,196,487100.00129,002,698100.00

129,002,698الكلي مجموع46,196,487الكلي 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

2021/11/15

 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


