
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

561.57االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد561.67901,655,808 االغالق

28المتدولة الشركات0.02% التغير نسبه

9المرتفعة0.101,014,038,273(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره733

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

IMOS5.0004.900-2.00الحديثة الخياطةIIEW0.8201.02024.39الهندسية لالعمال العراقية

IMAP2.8802.840-1.39الدوائية المنصورBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

IITC15.60015.400-1.28للسجاد العراقيةSNUC0.5200.5403.85للمقاوالت النخبة

IBSD4.1304.080-1.21الغازية  بغدادBCOI0.5600.5803.57التجاري المصرف

BBOB0.9800.970-1.02بغداد مصرفBNOI1.4401.4903.47االهلي المصرف

AIPM4.5904.550-0.87اللحوم تسويقBMNS0.5000.5102.00المنصور مصرف

IKLV1.5501.540-0.65اللقاحات النتاج الكنديAIRP18.00018.3001.67الزراعية المنتجات

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)

BAIB324,000,00032.01.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00033.31.080العراق اسيا مصرف

TASC233,574,42823.07.300سيل اسياBUND139,500,00015.50.110المتحد المصرف

BNOI84,730,1278.41.490االهلي المصرفBCOI87,177,6199.70.580التجاري المصرف

BBOB75,109,8707.40.970بغداد مصرفBBOB77,432,8568.60.970بغداد مصرف

BCOI50,246,7435.00.580التجاري المصرفBMFI63,000,0007.00.160الموصل مصرف

IMAP39,067,0003.92.840الدوائية المنصورBNOI56,247,2516.21.490االهلي المصرف

SKTA34,720,0003.42.980الكرخ العاب مدينةTASC31,818,0003.57.300سيل اسيا

755,175,72683.75841,448,16882.98

1,014,038,273الكلي مجموع901,655,808الكلي 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

2021/12/12

 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 عدد47,001,870

8المتدولة الشركات

1المرتفعة156,541,130

3المنخفضة

4المستقره53

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

IKHC2.0001.900-5.00االنشائية  الخازرBLAD0.1600.1706.25االسالمي العطاء مصرف

TZNI2.4502.400-2.04لالتصاالت الخاتم

IFCM3.9603.900-1.52االنشائية  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)

IMCI127,028,83481.169.500الكيماوية الصنائعBLAD36,727,14178.10.170االسالمي العطاء مصرف

IFCM21,181,15413.53.900االنشائية  الفلوجةIFCM5,424,97611.53.900االنشائية  الفلوجة

BLAD5,951,3433.80.170االسالمي العطاء مصرفIMCI1,827,7533.969.500الكيماوية الصنائع

NDSA986,0000.60.580للتأمين السالم دارNDSA1,700,0003.60.580للتأمين السالم دار

NHAM874,0000.60.900للتأمين الحمراءNHAM970,0002.10.900للتأمين الحمراء

IHFI325,0000.21.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI250,0000.51.300المنزلي صناعةاالثاث

IKHC190,0000.11.900االنشائية  الخازرIKHC100,0000.21.900االنشائية  الخازر

46,999,870100.00156,536,330100.00

156,541,130الكلي مجموع47,001,870الكلي 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

2021/12/12

 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


