
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

576.29االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد560.761,927,156,006 االغالق

34المتدولة الشركات2.69-% التغير نسبه

2المرتفعة15.531,566,873,379-(نقطه)التغير مقدار

26المنخفضة

6المستقره701

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

SMOF18.75012.150-35.20االلعاب لمدن الموصلAIRP18.00019.0005.56الزراعٌة المنتجات

BNOI1.2601.150-8.73االهلً المصرفNAME0.5600.5905.36للتأمٌن االمٌن

SNUC0.6100.560-8.20للمقاوالت النخبة

IBSD4.4804.150-7.37الغازٌة  بغداد

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرف

HKAR0.9900.920-7.07كربالء فنادق

IMIB2.6902.500-7.06والدراجات المعدنٌة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB501,625,63932.00.940بغداد مصرفBBOB538,519,50427.90.940بغداد مصرف

TASC251,064,95016.07.050سٌل اسٌاBIBI500,000,00025.90.260االستثمار مصرف

BIBI130,000,0008.30.260االستثمار مصرفBSUC270,208,62614.00.380سومر مصرف

BSUC102,679,2786.60.380سومر مصرفBCOI163,500,0008.50.480التجاري المصرف

BCOI80,254,0005.10.480التجاري المصرفBUND110,698,9455.70.130المتحد المصرف

IBSD79,351,6505.14.150الغازٌة  بغدادIKLV49,486,6202.61.380اللقاحات النتاج الكندي

INCP77,042,8004.92.450الكٌمٌاوٌة الصناعاتBIME40,501,3642.10.190االوسط الشرق مصرف

1,672,915,05986.811,222,018,31777.99

1,566,873,379الكلي مجموع1,927,156,006الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/11/28

 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 عدد17,216,955

6المتدولة الشركات

3المرتفعة34,040,304

1المنخفضة

2المستقره62

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

%

IFCM4.0003.500-12.50االنشائية  الفلوجةVWIF0.3000.36020.00لالستثمار الوئام

IHFI1.6101.90018.01المنزلي صناعةاالثاث

IKHC2.2402.49011.16االنشائية  الخازر

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)

IFCM19,250,00056.63.500االنشائية  الفلوجةIHFI5,579,95532.41.900المنزلي صناعةاالثاث

IHFI10,034,70429.51.900المنزلي صناعةاالثاثIFCM5,225,00030.33.500االنشائية  الفلوجة

NHAM2,110,0006.20.840للتأمين الحمراءBROI3,250,00018.90.380األئتمان مصرف

IKHC1,374,6004.02.490االنشائية  الخازرNHAM2,472,00014.40.840للتأمين الحمراء

BROI1,235,0003.60.380األئتمان مصرفIKHC590,0003.42.490االنشائية  الخازر

VWIF36,0000.10.360لالستثمار الوئامVWIF100,0000.60.360لالستثمار الوئام

17,216,955100.0034,040,304100.00

34,040,304الكلي مجموع17,216,955الكلي 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

2021/11/28

 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


