
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

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

574.02االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد573.461,322,279,091 االغالق

29المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

8المرتفعة0.565,301,003,978-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره557

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

%

BASH0.4800.460-4.17اشور مصرفIMIB2.5802.8309.69والدراجات المعدنية

BMNS0.5400.530-1.85المنصور مصرفIRMC14.52015.5507.09الجاهزة االلبسة

SMRI2.4402.400-1.64العقارية  المعمورةBMFI0.1600.1706.25الموصل مصرف

HPAL8.3708.240-1.55فلسطين فندقHKAR0.8700.9003.45كربالء فنادق

INCP2.4002.370-1.25الكيمياوية الصناعاتSNUC0.6400.6501.56للمقاوالت النخبة

IMOS5.2005.150-0.96الحديثة الخياطةTASC8.2008.2901.10سيل اسيا

IICM1.1101.100-0.90الكارتون صناعاتAIRP19.50019.5500.26الزراعية المنتجات

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)

TASC4,957,321,05693.58.290سيل اسياTASC597,987,26845.28.290سيل اسيا

BSUC95,327,4211.80.380سومر مصرفBSUC250,861,63419.00.380سومر مصرف

BCOI34,873,5730.70.600التجاري المصرفBMFI135,000,00010.20.170الموصل مصرف

BMNS24,963,0000.50.530المنصور مصرفBGUC115,158,2368.70.170الخليج مصرف

BMFI22,950,0000.40.170الموصل مصرفBCOI58,114,2884.40.600التجاري المصرف

IMOS21,003,1070.45.150الحديثة الخياطةBMNS47,100,0003.60.530المنصور مصرف

BGUC19,576,9000.40.170الخليج مصرفBIME37,872,4322.90.200االوسط الشرق مصرف

1,242,093,85893.945,176,015,05797.64

5,301,003,978الكلي مجموع1,322,279,091الكلي 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

2021/11/18

 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 عدد28,048,559

5المتدولة الشركات

2المرتفعة38,269,695

2المنخفضة

1المستقره66

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

%

VWIF0.3600.290-19.44لالستثمار الوئامIKHC1.2201.46019.67االنشائية  الخازر

VZAF0.2100.200-4.76لالستثمار الزوراءIFCM2.9003.0505.17االنشائية  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)

IFCM23,184,16560.63.050االنشائية  الفلوجةBROI12,000,00042.80.390األئتمان مصرف

IKHC10,352,30027.11.460االنشائية  الخازرIKHC7,960,00028.41.460االنشائية  الخازر

BROI4,680,00012.20.390األئتمان مصرفIFCM7,875,50528.13.050االنشائية  الفلوجة

VWIF34,2200.10.290لالستثمار الوئامVWIF118,0000.40.290لالستثمار الوئام

VZAF19,0110.00.200لالستثمار الزوراءVZAF95,0540.30.200لالستثمار الزوراء

28,048,559100.0038,269,695100.00

38,269,695الكلي مجموع28,048,559الكلي 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

2021/11/18

 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


