
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

562.15االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد558.91806,929,016 االغالق

30المتدولة الشركات0.58-% التغير نسبه

7المرتفعة3.24777,502,566-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

12المستقره540

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

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفIIEW1.7801.9509.55الهندسية لالعمال العراقية

IRMC13.70013.000-5.11الجاهزة االلبسةIMOS4.6504.9105.59الحديثة الخياطة

BNOI1.3201.290-2.27االهلي المصرفSNUC0.5000.5102.00للمقاوالت النخبة

IBSD4.1004.010-2.20الغازية  بغدادIIDP1.0801.1001.85للتمور  العراقية

BMNS0.5100.500-1.96المنصور مصرفSKTA2.9202.9701.71الكرخ العاب مدينة

SBPT28.00027.500-1.79العام للنقل العراق بغدادBBOB0.9800.9901.02بغداد مصرف

IITC16.00015.750-1.56للسجاد العراقيةTASC7.2007.2700.97سيل اسيا

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)

BBOB468,834,90160.30.990بغداد مصرفBBOB481,900,00059.70.990بغداد مصرف

BSUC59,910,6737.70.380سومر مصرفBSUC157,659,66619.50.380سومر مصرف

BNOI38,749,8505.01.290االهلي المصرفBMNS47,000,0005.80.500المنصور مصرف

TASC34,398,7304.47.270سيل اسياBNOI29,910,0003.71.290االهلي المصرف

IKLV30,226,4873.91.500اللقاحات النتاج الكنديIKLV20,114,9912.51.500اللقاحات النتاج الكندي

BMNS23,510,0003.00.500المنصور مصرفBMFI13,250,0001.60.150الموصل مصرف

IMOS21,214,6672.74.910الحديثة الخياطةBUND8,500,0001.10.110المتحد المصرف

758,334,65793.98676,845,30787.05

777,502,566الكلي مجموع806,929,016الكلي 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

2021/12/21

 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 عدد17,100,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة4,461,500

2المنخفضة

1المستقره9

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

BLAD0.1800.160-11.11االسالمي العطاء مصرفIKHC1.6001.7006.25االنشائية  الخازر

IHFI1.3301.300-2.26المنزلي صناعةاالثاث

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)

BLAD2,590,00058.10.160االسالمي العطاء مصرفBLAD15,250,00089.20.160االسالمي العطاء مصرف

IKHC850,00019.11.700االنشائية  الخازرBROI800,0004.70.380األئتمان مصرف

IHFI717,50016.11.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI550,0003.21.300المنزلي صناعةاالثاث

BROI304,0006.80.380األئتمان مصرفIKHC500,0002.91.700االنشائية  الخازر

17,100,000100.004,461,500100.00

4,461,500الكلي مجموع17,100,000الكلي 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

2021/12/21

 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


