
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

579.68االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد577.63536,640,229 االغالق

27المتدولة الشركات0.35-% التغير نسبه

9المرتفعة2.05735,704,328-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره524

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMAP3.1102.840-8.68الدوائية المنصورIRMC12.00013.20010.00الجاهزة االلبسة

SNUC0.7400.680-8.11للمقاوالت النخبةIMIB2.1902.3507.31والدراجات المعدنية

BNOI1.7901.700-5.03االهلي المصرفIICM1.1201.2007.14الكارتون صناعات

BCOI0.6500.630-3.08التجاري المصرفHKAR0.8200.8706.10كربالء فنادق

BASH0.4900.480-2.04اشور مصرفAIRP19.00019.5002.63الزراعية المنتجات

TASC8.7908.650-1.59سيل اسياBIIB0.5000.5102.00االسالمي  المصرف

IBSD4.5204.470-1.11الغازية  بغدادAIPM4.7004.7501.06اللحوم تسويق

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)

IBSD174,376,93823.74.470الغازية  بغدادBGUC160,052,94129.80.170الخليج مصرف

TASC136,928,65018.68.650سيل اسياBCOI52,332,3439.80.630التجاري المصرف

HBAG82,613,87711.28.440بغداد فندقBELF50,000,0009.30.450ايالف مصرف

IMAP55,007,9767.52.840الدوائية المنصورBIME45,148,4768.40.200االوسط الشرق مصرف

IICM37,032,2595.01.200الكارتون صناعاتIBSD38,744,0137.24.470الغازية  بغداد

BCOI33,236,0234.50.630التجاري المصرفBSUC35,000,0006.50.380سومر مصرف

BNOI32,496,0164.41.700االهلي المصرفIICM31,678,1305.91.200الكارتون صناعات

412,955,90376.95551,691,73774.99

735,704,328الكلي مجموع536,640,229الكلي 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

2021/11/16

 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 عدد13,143,421

4المتدولة الشركات

0المرتفعة39,673,455

3المنخفضة

1المستقره104

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VWIF0.5400.440-18.52لالستثمار الوئام

IKHC1.3001.220-6.15االنشائية  الخازر

IFCM3.0703.030-1.30االنشائية  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)

IFCM39,300,45599.13.030االنشائية  الفلوجةIFCM12,763,42197.13.030االنشائية  الفلوجة

IKHC305,0000.81.220االنشائية  الخازرIKHC250,0001.91.220االنشائية  الخازر

VWIF44,0000.10.440لالستثمار الوئامVWIF100,0000.80.440لالستثمار الوئام

BTIB24,0000.10.800االسالمي الطيف مصرفBTIB30,0000.20.800االسالمي الطيف مصرف

13,143,421100.0039,673,455100.00

39,673,455الكلي مجموع13,143,421الكلي 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

2021/11/16

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


