
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

560.76االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد560.621,747,999,231 االغالق

26المتدولة الشركات0.02-% التغير نسبه

6المرتفعة0.141,541,596,419-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

10المستقره589

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

BNOI1.1501.050-8.70االهلي المصرفSNUC0.5600.5905.36للمقاوالت النخبة

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفBBOB0.9400.9602.13بغداد مصرف

SMRI2.2502.150-4.44العقارية  المعمورةBCOI0.4800.4902.08التجاري المصرف

TASC7.0506.800-3.55سيل اسياIKLV1.3801.4001.45اللقاحات النتاج الكندي

SKTA3.2003.090-3.44الكرخ العاب مدينةIIDP1.1001.1100.91للتمور  العراقية

IICM1.0501.020-2.86الكارتون صناعاتSMOF12.15012.2000.41االلعاب لمدن الموصل

IMOS5.0404.950-1.79الحديثة الخياطة

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)

BBOB870,599,36056.50.960بغداد مصرفBBOB925,308,00052.90.960بغداد مصرف

TASC250,410,22816.26.800سيل اسياBCOI326,500,00018.70.490التجاري المصرف

BCOI153,257,0009.90.490التجاري المصرفBUND226,566,58313.00.130المتحد المصرف

BNOI47,347,6233.11.050االهلي المصرفBMFI57,000,0003.30.160الموصل مصرف

IKLV34,116,0002.21.400اللقاحات النتاج الكنديBNOI44,200,1192.51.050االهلي المصرف

BUND29,453,6561.90.130المتحد المصرفTASC36,575,0332.16.800سيل اسيا

IBSD26,025,4901.74.130الغازية  بغدادBGUC36,500,0002.10.150الخليج مصرف

1,652,649,73594.551,411,209,35691.54

1,541,596,419الكلي مجموع1,747,999,231الكلي 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

2021/11/29

 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 عدد212,487,233

7المتدولة الشركات

3المرتفعة369,192,050

2المنخفضة

2المستقره195

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

IHFI1.9001.700-10.53المنزلي صناعةاالثاثIFCM3.5004.20020.00االنشائية  الفلوجة

BROI0.3800.370-2.63األئتمان مصرفNHAM0.8401.00019.05للتأمين الحمراء

IKHC2.4902.7008.43االنشائية  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)

BINT249,375,00067.51.750االسالمي الدولي المصرفBINT142,500,00067.11.750االسالمي الدولي المصرف

IFCM55,177,90614.94.200االنشائية  الفلوجةNHAM47,738,00022.51.000للتأمين الحمراء

NHAM47,734,50012.91.000للتأمين الحمراءIFCM13,448,5566.34.200االنشائية  الفلوجة

IKHC12,187,5003.32.700االنشائية  الخازرIKHC4,510,0002.12.700االنشائية  الخازر

IHFI3,904,2421.11.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,134,4011.01.700المنزلي صناعةاالثاث

BROI805,7020.20.370األئتمان مصرفBROI2,120,2761.00.370األئتمان مصرف

VZAF7,2000.0020.200لالستثمار الزوراءVZAF36,0000.020.200لالستثمار الزوراء

212,487,233100.00369,192,050100.00

369,192,050الكلي مجموع212,487,233الكلي 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

2021/11/29

 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


