
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

563.60االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد561.571,271,819,320 االغالق

29المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

7المرتفعة2.031,607,697,521-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

13المستقره803

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIBI0.2800.260-7.14االستثمار مصرفTASC6.7507.3008.15سيل اسيا

BIIB0.5200.500-3.85االسالمي  المصرفBNOI1.3401.4407.46االهلي المصرف

SKTA3.0902.980-3.56الكرخ العاب مدينةBASH0.4600.4702.17اشور مصرف

AIRP18.50018.000-2.70الزراعية المنتجاتIMOS4.9605.0000.81الحديثة الخياطة

SMOF11.65011.440-1.80االلعاب لمدن الموصلHNTI8.6308.7000.81السياحية االستثمارات

SBPT27.79027.600-0.68العام للنقل العراق بغدادSMRI2.2402.2500.45العقارية  المعمورة

IKLV1.5601.550-0.64اللقاحات النتاج الكنديIMIB2.4902.5000.40والدراجات المعدنية

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)

BBOB645,890,67940.20.980بغداد مصرفBBOB663,840,44452.20.980بغداد مصرف

TASC547,968,07334.17.300سيل اسياBUND150,950,00011.90.110المتحد المصرف

BNOI95,761,9206.01.440االهلي المصرفBSUC148,502,65111.70.380سومر مصرف

SKTA71,985,0504.52.980الكرخ العاب مدينةTASC77,982,5896.17.300سيل اسيا

BSUC56,431,0073.50.380سومر مصرفBNOI66,980,0005.31.440االهلي المصرف

IMAP33,101,8502.12.880الدوائية المنصورBCOI26,300,0002.10.560التجاري المصرف

IKLV27,298,9251.71.550اللقاحات النتاج الكنديSKTA24,020,0001.92.980الكرخ العاب مدينة

1,158,575,68491.101,478,437,50491.96

1,607,697,521الكلي مجموع1,271,819,320الكلي 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

2021/12/9

 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 عدد9,136,500

6المتدولة الشركات

1المرتفعة163,368,225

3المنخفضة

2المستقره57

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VWIF0.4100.330-19.51لالستثمار الوئامBTIB0.9601.0004.17االسالمي الطيف مصرف

NHAM1.0000.900-10.00للتأمين الحمراء

IFCM4.1003.960-3.41االنشائية  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)

IMCI139,000,00085.169.500الكيماوية الصنائعIFCM5,755,00063.03.960االنشائية  الفلوجة

IFCM22,985,00014.13.960االنشائية  الفلوجةIMCI2,000,00021.969.500الكيماوية الصنائع

BTIB1,000,0000.61.000االسالمي الطيف مصرفBTIB1,000,00010.91.000االسالمي الطيف مصرف

NHAM197,1000.10.900للتأمين الحمراءNHAM219,0002.40.900للتأمين الحمراء

TZNI153,1250.12.450لالتصاالت الخاتمVWIF100,0001.10.330لالستثمار الوئام

VWIF33,0000.020.330لالستثمار الوئامTZNI62,5000.72.450لالتصاالت الخاتم

9,136,500100.00163,368,225100.00

163,368,225الكلي مجموع9,136,500الكلي 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

2021/12/9

 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


