
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

576.56االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد574.581,499,106,144 االغالق

27المتدولة الشركات0.34-% التغير نسبه

5المرتفعة1.981,554,858,022-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

11المستقره698

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

IMIB2.9502.700-8.47والدراجات المعدنيةIKLV1.4201.4804.23اللقاحات النتاج الكندي

BNOI1.6001.500-6.25االهلي المصرفBBOB0.8300.8502.41بغداد مصرف

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفSBPT29.00029.2000.69العام للنقل العراق بغداد

BCOI0.5800.560-3.45التجاري المصرفAIRP19.60019.7000.51الزراعية المنتجات

IRMC15.25014.750-3.28الجاهزة االلبسةSMRI2.4102.4200.41العقارية  المعمورة

SNUC0.6800.660-2.94للمقاوالت النخبة

TASC8.4008.200-2.38سيل اسيا

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)

BBOB533,057,60042.40.850بغداد مصرفBBOB636,240,0000.80.850بغداد مصرف

TASC347,296,8602.88.200سيل اسياBSUC260,559,1530.380سومر مصرف

SKTA101,484,8602.03.360الكرخ العاب مدينةBGUC157,300,0000.20.160الخليج مصرف

BSUC99,012,47817.40.380سومر مصرفBMFI81,000,0000.20.160الموصل مصرف

IKLV97,282,2204.41.480اللقاحات النتاج الكنديIKLV66,072,0001.480اللقاحات النتاج الكندي

INCP67,486,6791.82.530الكيمياوية الصناعاتBCOI56,050,8960.560التجاري المصرف

IBSD48,234,8170.74.500الغازية  بغدادBIME48,587,9610.20.200االوسط الشرق مصرف

1,305,810,01087.111,293,855,51583.21

1,554,858,022الكلي مجموع1,499,106,144الكلي 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

2021/11/23

 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 عدد51,654,741

5المتدولة الشركات

4المرتفعة142,112,275

1المنخفضة

0المستقره190

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

IHFI1.5001.490-0.67المنزلي صناعةاالثاثIKHC2.1002.50019.05االنشائية  الخازر

VWIF0.2400.28016.67لالستثمار الوئام

IFCM4.3904.7107.29االنشائية  الفلوجة

NHAM0.5700.6005.26للتأمين الحمراء

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)

IFCM106,439,36674.94.710االنشائية  الفلوجةIFCM22,294,32043.24.710االنشائية  الفلوجة

IKHC31,059,36521.92.500االنشائية  الخازرVWIF16,298,24831.60.280لالستثمار الوئام

VWIF3,957,5442.80.280لالستثمار الوئامIKHC12,562,17324.32.500االنشائية  الخازر

IHFI596,0000.41.490المنزلي صناعةاالثاثIHFI400,0000.81.490المنزلي صناعةاالثاث

NHAM60,0000.00.600للتأمين الحمراءNHAM100,0000.20.600للتأمين الحمراء

51,654,741100.00142,112,275100.00

142,112,275الكلي مجموع51,654,741الكلي 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

2021/11/23

 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


