
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

560.72االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد561.071,722,130,998 االغالق

31المتدولة الشركات0.06% التغير نسبه

11المرتفعة0.351,664,750,593(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره652

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

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIIEW1.1201.2309.82الهندسية لالعمال العراقية

BNOI1.4201.370-3.52االهلي المصرفIRMC11.19012.0007.24الجاهزة االلبسة

BASH0.4700.460-2.13اشور مصرفBIBI0.2600.2703.85االستثمار مصرف

IKLV1.5301.500-1.96اللقاحات النتاج الكنديBBOB0.9600.9903.13بغداد مصرف

IBSD4.0504.000-1.23الغازية  بغدادSMRI2.2502.3002.22العقارية  المعمورة

IICM1.0501.040-0.95الكارتون صناعاتSBPT27.60028.1401.96العام للنقل العراق بغداد

SMOF11.40011.300-0.88االلعاب لمدن الموصلBCOI0.6000.6101.67التجاري المصرف

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)

BBOB733,698,37544.10.990بغداد مصرفBBOB756,319,34243.90.990بغداد مصرف

HBAG224,990,01713.58.150بغداد فندقBUND231,190,00013.40.110المتحد المصرف

BAIB162,000,0009.71.080العراق اسيا مصرفBSUC156,526,5979.10.380سومر مصرف

TASC79,042,6194.77.170سيل اسياBAIB150,000,0008.71.080العراق اسيا مصرف

BSUC59,480,1073.60.380سومر مصرفBCOI88,300,0005.10.610التجاري المصرف

BNOI58,189,3503.51.370االهلي المصرفBIME68,882,5724.00.200االوسط الشرق مصرف

BCOI54,323,0003.30.610التجاري المصرفBGUC58,829,8003.40.150الخليج مصرف

1,510,048,31187.681,371,723,46782.40

1,664,750,593الكلي مجموع1,722,130,998الكلي 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

2021/12/14

 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 عدد5,194,617

5المتدولة الشركات

0المرتفعة12,147,816

2المنخفضة

3المستقره33

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

TZNI2.4002.350-2.08لالتصاالت الخاتم

IFCM4.0704.000-1.72االنشائية  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)

IFCM10,878,81689.64.000االنشائية  الفلوجةIFCM2,694,61751.94.000االنشائية  الفلوجة

NDSA580,0004.80.580للتأمين السالم دارNDSA1,000,00019.30.580للتأمين السالم دار

TZNI352,5002.92.350لالتصاالت الخاتمVWIF1,000,00019.30.270لالستثمار الوئام

VWIF270,0002.20.270لالستثمار الوئامBLAD350,0006.70.190االسالمي العطاء مصرف

BLAD66,5000.50.190االسالمي العطاء مصرفTZNI150,0002.92.350لالتصاالت الخاتم

5,194,617100.0012,147,816100.00

12,147,816الكلي مجموع5,194,617الكلي 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

2021/12/14

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


