
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

556.72االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد563.601,673,345,038 االغالق

21المتدولة الشركات1.24% التغير نسبه

9المرتفعة6.881,574,174,253(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

5المستقره636

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

SNUC0.5700.520-8.77للمقاوالت النخبةIMOS4.5104.9609.98الحديثة الخياطة

IMIB2.6002.490-4.23والدراجات المعدنيةIBSD3.9804.1504.27الغازية  بغداد

BASH0.4700.460-2.13اشور مصرفBBOB0.9400.9804.26بغداد مصرف

INCP2.4002.350-2.08الكيمياوية الصناعاتIKLV1.5001.5604.00اللقاحات النتاج الكندي

SBPT28.25027.790-1.63العام للنقل العراق بغدادBCOI0.5500.5601.82التجاري المصرف

IMAP2.9302.890-1.37الدوائية المنصورBNOI1.3201.3401.52االهلي المصرف

IICM1.0501.040-0.95الكارتون صناعاتSKTA3.0503.0901.31الكرخ العاب مدينة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB897,909,51457.00.980بغداد مصرفBBOB945,514,36956.50.980بغداد مصرف

TASC396,136,12525.26.750سيل اسياBUND379,500,00022.70.110المتحد المصرف

BSUC57,221,5053.60.380سومر مصرفBSUC150,582,9099.00.380سومر مصرف

BUND38,350,0002.40.110المتحد المصرفBCOI59,750,0003.60.560التجاري المصرف

BCOI33,460,0002.10.560التجاري المصرفTASC58,802,6643.56.750سيل اسيا

IKLV26,397,0001.71.560اللقاحات النتاج الكنديIKLV17,180,0001.01.560اللقاحات النتاج الكندي

IBSD26,160,9561.74.150الغازية  بغدادBNOI12,925,0000.81.340االهلي المصرف

1,624,254,94297.071,475,635,10193.74

1,574,174,253الكلي مجموع1,673,345,038الكلي 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

2021/12/8

 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 عدد40,110,471

7المتدولة الشركات

3المرتفعة188,039,793

3المنخفضة

1المستقره104

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

BLAD0.1900.160-15.79االسالمي العطاء مصرفBTIB0.8000.96020.00االسالمي الطيف مصرف

IKHC2.0502.000-2.44االنشائية  الخازرIHFI1.2501.3004.00المنزلي صناعةاالثاث

IFCM4.1404.100-0.97االنشائية  الفلوجةTZNI2.3902.4502.51لالتصاالت الخاتم

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IMCI139,000,00073.969.500الكيماوية الصنائعBLAD25,000,00062.30.160االسالمي العطاء مصرف

IFCM39,651,29321.14.100االنشائية  الفلوجةIFCM9,860,47124.64.100االنشائية  الفلوجة

BLAD4,000,0002.10.160االسالمي العطاء مصرفIMCI2,000,0005.069.500الكيماوية الصنائع

TZNI2,045,0001.12.450لالتصاالت الخاتمBTIB1,000,0002.50.960االسالمي الطيف مصرف

IKHC1,668,5000.92.000االنشائية  الخازرIKHC850,0002.12.000االنشائية  الخازر

BTIB960,0000.50.960االسالمي الطيف مصرفTZNI850,0002.12.450لالتصاالت الخاتم

IHFI715,0000.41.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI550,0001.41.300المنزلي صناعةاالثاث

40,110,471100.00188,039,793100.00

188,039,793الكلي مجموع40,110,471الكلي 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

2021/12/8

 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


