
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

562.01االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد564.89712,438,945 االغالق

30المتدولة الشركات0.51% التغير نسبه

8المرتفعة2.88784,967,532(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

12المستقره536

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

IMIB2.4002.270-5.42والدراجات المعدنيةIRMC11.50012.65010.00الجاهزة االلبسة

AMEF9.2509.000-2.70االوسط الشرق اسماكIIEW1.4801.6209.46الهندسية لالعمال العراقية

IMOS4.8004.700-2.08الحديثة الخياطةSMRI2.5302.6303.95العقارية  المعمورة

BIIB0.5000.490-2.00االسالمي  المصرفIBSD4.0704.1501.97الغازية  بغداد

IIDP1.1001.080-1.82للتمور  العراقيةAIRP18.30018.5001.09الزراعية المنتجات

IITC15.50015.250-1.61للسجاد العراقيةBBOB0.9700.9801.03بغداد مصرف

BNOI1.3601.350-0.74االهلي المصرفIKLV1.5101.5200.66اللقاحات النتاج الكندي

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)

BAIB189,000,00024.11.080العراق اسيا مصرفBAIB175,000,00024.61.080العراق اسيا مصرف

TASC168,388,00621.57.250سيل اسياBSUC150,807,80121.20.380سومر مصرف

BNOI58,668,4417.51.350االهلي المصرفBIME59,030,0118.30.190االوسط الشرق مصرف

BSUC57,306,9647.30.380سومر مصرفBUND58,350,0008.20.120المتحد المصرف

BBOB40,372,0005.10.980بغداد مصرفBNOI42,997,7346.01.350االهلي المصرف

IMAP36,226,9334.62.830الدوائية المنصورBBOB41,400,0005.80.980بغداد مصرف

INCP33,352,7464.22.400الكيمياوية الصناعاتBGUC40,000,0005.60.150الخليج مصرف

567,585,54679.67583,315,09074.31

784,967,532الكلي مجموع712,438,945الكلي 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

2021/12/19

 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 عدد16,428,656

4المتدولة الشركات

1المرتفعة36,804,309

2المنخفضة

1المستقره59

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

IKHC1.7401.570-9.77االنشائية  الخازرIFCM3.8903.9000.26االنشائية  الفلوجة

BLAD0.1900.180-5.26االسالمي العطاء مصرف

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)

IFCM33,640,80991.43.900االنشائية  الفلوجةIFCM8,528,65651.93.900االنشائية  الفلوجة

IKHC1,648,5004.51.570االنشائية  الخازرBLAD6,600,00040.20.180االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,190,0003.20.180االسالمي العطاء مصرفIKHC1,050,0006.41.570االنشائية  الخازر

IHFI325,0000.91.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI250,0001.51.300المنزلي صناعةاالثاث

16,428,656100.0036,804,309100.00

36,804,309الكلي مجموع16,428,656الكلي 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

2021/12/19

 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


