
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

560.62االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد551.951,396,299,621 االغالق

27المتدولة الشركات1.55-% التغير نسبه

6المرتفعة8.671,452,332,232-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره843

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IBSD4.1303.800-7.99الغازية  بغدادBCOI0.4900.5308.16التجاري المصرف

TASC6.8006.400-5.88سيل اسياBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

IRMC14.65014.060-4.03الجاهزة االلبسةIICM1.0201.0401.96الكارتون صناعات

INCP2.4302.350-3.29الكيمياوية الصناعاتSNUC0.5900.6001.69للمقاوالت النخبة

IMIB2.5002.430-2.80والدراجات المعدنيةSMRI2.1502.1700.93العقارية  المعمورة

IMOS4.9504.850-2.02الحديثة الخياطةIMAP2.8202.8300.35الدوائية المنصور

BMNS0.5200.510-1.92المنصور مصرف

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)

TASC521,620,15035.96.400سيل اسياBCOI395,775,00028.30.530التجاري المصرف

BCOI202,995,50014.00.530التجاري المصرفBBOB204,390,91114.60.960بغداد مصرف

BBOB195,988,66513.50.960بغداد مصرفBUND195,000,00014.00.130المتحد المصرف

BNOI133,692,9279.21.050االهلي المصرفBIBI140,707,28610.10.260االستثمار مصرف

IBSD74,374,3595.13.800الغازية  بغدادBNOI124,600,4648.91.050االهلي المصرف

IMAP53,711,3003.72.830الدوائية المنصورBGUC79,660,0005.70.160الخليج مصرف

IKLV45,188,0003.11.390اللقاحات النتاج الكنديTASC78,035,0005.66.400سيل اسيا

1,218,168,66187.241,227,570,90184.52

1,452,332,232الكلي مجموع1,396,299,621الكلي 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

2021/11/30

 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 عدد7,624,247

6المتدولة الشركات

4المرتفعة28,383,632

2المنخفضة

0المستقره49

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IHFI1.7001.500-11.76المنزلي صناعةاالثاثBROI0.3700.43016.22األئتمان مصرف

IKHC2.7002.520-6.67االنشائية  الخازرVWIF0.3600.41013.89لالستثمار الوئام

NHAM1.0001.0505.00للتأمين الحمراء

IFCM4.2004.4004.76االنشائية  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)

IFCM24,291,20785.64.400االنشائية  الفلوجةIFCM5,323,25769.84.400االنشائية  الفلوجة

IKHC2,409,8008.52.520االنشائية  الخازرIKHC910,00011.92.520االنشائية  الخازر

IHFI1,410,0005.01.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI900,00011.81.500المنزلي صناعةاالثاث

NHAM110,5000.41.050للتأمين الحمراءBROI250,9903.30.430األئتمان مصرف

BROI107,9260.40.430األئتمان مصرفVWIF130,0001.70.410لالستثمار الوئام

VWIF54,2000.20.410لالستثمار الوئامNHAM110,0001.41.050للتأمين الحمراء

7,624,247100.0028,383,632100.00

28,383,632الكلي مجموع7,624,247الكلي 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

2021/11/30

 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


