
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

577.63االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد574.021,231,897,267 االغالق

26المتدولة الشركات0.62-% التغير نسبه

3المرتفعة3.61891,929,392-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

6المستقره587

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

AAHP0.9800.900-8.16الزراعي لالنتاج االهليةIRMC13.20014.52010.00الجاهزة االلبسة

IICM1.2001.110-7.50الكارتون صناعاتIMIB2.3502.5809.79والدراجات المعدنية

BMFI0.1700.160-5.88الموصل مصرفIMAP2.8402.9002.11الدوائية المنصور

SNUC0.6800.640-5.88للمقاوالت النخبة

BNOI1.7001.600-5.88االهلي المصرف

TASC8.6508.200-5.20سيل اسيا

BCOI0.6300.600-4.76التجاري المصرف

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)

TASC261,979,26829.48.200سيل اسياBMFI320,000,00026.00.160الموصل مصرف

BCOI116,043,60013.00.600التجاري المصرفBGUC228,000,00018.50.170الخليج مصرف

BBOB83,963,6219.40.820بغداد مصرفBCOI190,584,00015.50.600التجاري المصرف

IICM73,998,6258.31.110الكارتون صناعاتBIME104,155,7778.50.200االوسط الشرق مصرف

BMFI53,200,0006.00.160الموصل مصرفBBOB102,473,9288.30.820بغداد مصرف

BGUC38,760,0004.30.170الخليج مصرفIICM65,228,1805.31.110الكارتون صناعات

IMAP37,790,2504.22.900الدوائية المنصورBMNS52,985,2464.30.540المنصور مصرف

1,063,427,13186.32665,735,36474.64

891,929,392الكلي مجموع1,231,897,267الكلي 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

2021/11/17

 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 عدد11,151,299

4المتدولة الشركات

0المرتفعة20,421,516

2المنخفضة

2المستقره43

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VWIF0.4400.360-18.18لالستثمار الوئام

IFCM3.0302.900-4.29االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
IFCM18,613,51691.12.900االنشائية  الفلوجةIFCM6,251,29956.12.900االنشائية  الفلوجة

BROI1,560,0007.60.390األئتمان مصرفBROI4,000,00035.90.390األئتمان مصرف

BLAD212,0001.00.270االسالمي العطاء مصرفBLAD800,0007.20.270االسالمي العطاء مصرف

VWIF36,0000.20.360لالستثمار الوئامVWIF100,0000.90.360لالستثمار الوئام

11,151,299100.0020,421,516100.00

20,421,516الكلي مجموع11,151,299الكلي 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

2021/11/17

 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


