
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

575.61االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد576.561,116,884,967 االغالق

28المتدولة الشركات0.17% التغير نسبه

13المرتفعة0.95990,037,298(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

6المستقره636

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

BMFI0.1700.160-5.88الموصل مصرفHKAR0.9000.99010.00كربالء فنادق

BNOI1.7001.600-5.88االهلي المصرفIMIB2.7902.9505.73والدراجات المعدنية

BCOI0.6000.580-3.33التجاري المصرفINCP2.4402.5303.69الكيمياوية الصناعات

SNUC0.7000.680-2.86للمقاوالت النخبةAIPM4.7504.9003.16اللحوم تسويق

SKTA3.4503.360-2.61الكرخ العاب مدينةBBOB0.8100.8302.47بغداد مصرف

TASC8.6008.400-2.33سيل اسياIKLV1.3901.4202.16اللقاحات النتاج الكندي

HISH9.4009.250-1.60عشتار فنادقIICM1.1401.1601.75الكارتون صناعات

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)

BBOB260,761,40526.30.830بغداد مصرفBBOB316,050,00028.30.830بغداد مصرف

SKTA136,427,85713.83.360الكرخ العاب مدينةBMFI251,764,09422.50.160الموصل مصرف

BSUC84,934,9428.60.380سومر مصرفBSUC223,513,00420.00.380سومر مصرف

BCOI70,879,0007.20.580التجاري المصرفBCOI119,000,00010.70.580التجاري المصرف

IMAP64,920,2506.63.000الدوائية المنصورSKTA40,956,3083.73.360الكرخ العاب مدينة

TASC46,161,0514.78.400سيل اسياIKLV30,590,0002.71.420اللقاحات النتاج الكندي

IBSD44,290,8464.54.530الغازية  بغدادIMAP21,735,0001.93.000الدوائية المنصور

1,003,608,40689.86708,375,35171.55

990,037,298الكلي مجموع1,116,884,967الكلي 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

2021/11/22

 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 عدد36,501,799

4المتدولة الشركات

4المرتفعة140,722,855

0المنخفضة

0المستقره148

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.7502.10020.00االنشائية  الخازر

IFCM3.6604.39019.95االنشائية  الفلوجة

NHAM0.4800.57018.75للتأمين الحمراء

IHFI1.3201.50013.64المنزلي صناعةاالثاث

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)

IFCM129,063,10991.74.390االنشائية  الفلوجةIFCM29,668,62681.34.390االنشائية  الفلوجة

IKHC10,198,3467.22.100االنشائية  الخازرIKHC4,902,17313.42.100االنشائية  الخازر

NHAM854,9000.60.570للتأمين الحمراءNHAM1,500,0004.10.570للتأمين الحمراء

IHFI606,5000.41.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI431,0001.21.500المنزلي صناعةاالثاث

36,501,799100.00140,722,855100.00

140,722,855الكلي مجموع36,501,799الكلي 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

2021/11/22

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


