
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

560.02االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد563.661,592,329,521 االغالق

30المتدولة الشركات0.65% التغير نسبه

15المرتفعة3.641,495,124,548(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

12المستقره872

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

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرفBNOI1.2501.3709.60االهلي المصرف

SMOF12.00011.650-2.92االلعاب لمدن الموصلIKLV1.4601.6009.59اللقاحات النتاج الكندي

BBOB0.9500.940-1.05بغداد مصرفSKTA3.0503.2606.89الكرخ العاب مدينة

IMAP2.8303.0106.36الدوائية المنصور

IMIB2.5002.6305.20والدراجات المعدنية

NAME0.5900.6205.08للتأمين االمين

SMRI2.2802.3503.07العقارية  المعمورة

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)

TASC449,780,45430.17.080سيل اسياBUND528,072,93033.20.130المتحد المصرف

BBOB445,096,58629.80.940بغداد مصرفBBOB481,607,37130.20.940بغداد مصرف

IKLV125,140,2508.41.600اللقاحات النتاج الكنديBSUC176,858,75811.10.380سومر مصرف

BUND68,659,4814.60.130المتحد المصرفIKLV80,375,0005.01.600اللقاحات النتاج الكندي

BSUC67,206,3284.50.380سومر مصرفTASC63,142,0004.07.080سيل اسيا

IMAP46,842,7203.13.010الدوائية المنصورBCOI52,800,0003.30.570التجاري المصرف

BNOI45,751,7983.11.370االهلي المصرفBGUC38,000,0002.40.160الخليج مصرف

1,420,856,05989.231,248,477,61783.50

1,495,124,548الكلي مجموع1,592,329,521الكلي 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

2021/12/5

 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 عدد12,161,381

3المتدولة الشركات

1المرتفعة36,686,066

2المنخفضة

0المستقره47

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

IKHC2.3502.100-10.64االنشائية  الخازرIFCM4.0504.2805.68االنشائية  الفلوجة

IHFI1.5601.450-7.05المنزلي 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)

IFCM23,814,31664.94.280االنشائية  الفلوجةIFCM5,526,38145.44.280االنشائية  الفلوجة

IKHC9,734,50026.52.100االنشائية  الخازرIKHC4,460,00036.72.100االنشائية  الخازر

IHFI3,137,2508.61.450المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,175,00017.91.450المنزلي صناعةاالثاث

12,161,381100.0036,686,066100.00

36,686,066الكلي مجموع12,161,381الكلي 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

2021/12/5

 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


