
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

563.06االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد556.721,507,268,830 االغالق

31المتدولة الشركات1.13-% التغير نسبه

4المرتفعة6.341,368,048,702-(نقطه)التغير مقدار

21المنخفضة

6المستقره654

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

IMOS5.0004.510-9.80الحديثة الخياطةBBOB0.9200.9402.17بغداد مصرف

SNUC0.6300.570-9.52للمقاوالت النخبةHISH9.2009.3001.09عشتار فنادق

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفAIRP18.30018.5001.09الزراعية المنتجات

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIMIB2.5902.6000.39والدراجات المعدنية

SMRI2.3502.230-5.11العقارية  المعمورة

BNOI1.3901.320-5.04االهلي المصرف

BMNS0.5200.500-3.85المنصور 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)

BBOB585,129,65642.80.940بغداد مصرفBBOB640,002,98442.50.940بغداد مصرف

TASC329,330,82124.16.740سيل اسياBUND273,500,00018.10.110المتحد المصرف

SKTA71,895,5005.33.050الكرخ العاب مدينةBGUC167,000,00011.10.150الخليج مصرف

BSUC59,890,6524.40.380سومر مصرفBSUC157,606,97910.50.380سومر مصرف

IMAP50,458,2503.72.930الدوائية المنصورTASC48,621,5663.26.740سيل اسيا

IBSD49,268,8523.63.980الغازية  بغدادBCOI33,250,0002.20.550التجاري المصرف

BNOI33,445,7002.41.320االهلي المصرفBMNS29,350,0001.90.500المنصور مصرف

1,349,331,52989.521,179,419,43086.21

1,368,048,702الكلي مجموع1,507,268,830الكلي 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

2021/12/7

 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 عدد20,458,662

8المتدولة الشركات

3المرتفعة60,649,023

4المنخفضة

1المستقره97

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

BLAD0.2300.190-17.39االسالمي العطاء مصرفNDSA0.4900.58018.37للتأمين السالم دار

IHFI1.4501.250-13.79المنزلي صناعةاالثاثIKHC2.0002.0502.50االنشائية  الخازر

IFCM4.4004.140-5.91االنشائية  الفلوجةBTIB0.7900.8001.27االسالمي الطيف مصرف

TZNI2.4002.390-0.42لالتصاالت الخاتم

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)

IFCM56,249,81392.74.140االنشائية  الفلوجةIFCM13,192,66264.54.140االنشائية  الفلوجة

IKHC1,867,8603.12.050االنشائية  الخازرBLAD5,000,00024.40.190االسالمي العطاء مصرف

IHFI1,250,0002.11.250المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,000,0004.91.250المنزلي صناعةاالثاث

BLAD950,0001.60.190االسالمي العطاء مصرفIKHC889,0004.32.050االنشائية  الخازر

NDSA174,0000.30.580للتأمين السالم دارNDSA300,0001.50.580للتأمين السالم دار

TZNI119,5000.22.390لالتصاالت الخاتمTZNI50,0000.22.390لالتصاالت الخاتم

SAEI36,2500.11.450العقارية  االمينSAEI25,0000.11.450العقارية  االمين

20,456,66299.9960,647,423100.00

60,649,023الكلي مجموع20,458,662الكلي 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

2021/12/7

 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


