
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

563.66االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد563.061,226,562,456 االغالق

25المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

7المرتفعة0.60974,780,857-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره720

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

BUND0.1300.120-7.69المتحد المصرفBIBI0.2600.2807.69االستثمار مصرف

IKLV1.6001.550-3.12اللقاحات النتاج الكنديBASH0.4600.4804.35اشور مصرف

SKTA3.2603.170-2.76الكرخ العاب مدينةIITC15.00015.6004.00للسجاد العراقية

IICM1.1101.080-2.70الكارتون صناعاتSMOF11.65011.9002.15االلعاب لمدن الموصل

TASC7.0806.900-2.54سيل اسياIMOS4.9005.0002.04الحديثة الخياطة

BBOB0.9400.920-2.13بغداد مصرفBNOI1.3701.3901.46االهلي المصرف

IMAP3.0102.960-1.66الدوائية المنصورHBAG8.1008.1500.62بغداد فندق

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)

TASC358,218,28236.76.900سيل اسياBUND601,827,07049.10.120المتحد المصرف

BBOB157,866,76016.20.920بغداد مصرفBBOB173,285,45014.10.920بغداد مصرف

BUND73,972,5197.60.120المتحد المصرفBSUC165,585,66513.50.380سومر مصرف

SKTA68,698,0007.03.170الكرخ العاب مدينةTASC51,095,2004.26.900سيل اسيا

BSUC62,922,5536.50.380سومر مصرفBMFI40,500,0003.30.160الموصل مصرف

BNOI52,881,6145.41.390االهلي المصرفBNOI37,945,5343.11.390االهلي المصرف

IMAP49,032,4005.02.960الدوائية المنصورBCOI33,450,2692.70.570التجاري المصرف

1,103,689,18889.98823,592,12784.49

974,780,857الكلي مجموع1,226,562,456الكلي 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

2021/12/6

 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 عدد14,761,228

3المتدولة الشركات

2المرتفعة56,461,665

1المنخفضة

0المستقره64

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

IKHC2.1002.000-4.76االنشائية  الخازرTZNI2.3202.4003.45لالتصاالت الخاتم

IFCM4.2804.4002.80االنشائية  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)

IFCM50,190,41588.94.400االنشائية  الفلوجةIFCM11,591,22878.54.400االنشائية  الفلوجة

IKHC6,259,25011.12.000االنشائية  الخازرIKHC3,165,00021.42.000االنشائية  الخازر

TZNI12,0000.02.400لالتصاالت الخاتمTZNI5,0000.02.400لالتصاالت الخاتم

14,761,228100.0056,461,665100.00

56,461,665الكلي مجموع14,761,228الكلي 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

2021/12/6

 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


