
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

561.67االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد560.72532,878,441 االغالق

25المتدولة الشركات0.17-% التغير نسبه

5المرتفعة0.95618,876,321-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

8المستقره427

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

IRMC14.06011.190-20.41الجاهزة االلبسةIIEW1.0201.1209.80الهندسية لالعمال العراقية

BNOI1.4901.420-4.70االهلي المصرفBIME0.1900.2005.26االوسط الشرق مصرف

BELF0.4500.430-4.44ايالف مصرفBCOI0.5800.6003.45التجاري المصرف

TASC7.3007.170-1.78سيل اسياSNUC0.5400.5501.85للمقاوالت النخبة

IMOS4.9004.830-1.43الحديثة الخياطةIITC15.40015.5000.65للسجاد العراقية

INCP2.3602.330-1.27الكيمياوية الصناعات

IMAP2.8402.810-1.06الدوائية المنصور

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)

BBOB249,434,22640.30.960بغداد مصرفBBOB260,657,08048.90.960بغداد مصرف

TASC162,575,01326.37.170سيل اسياBCOI80,100,00015.00.600التجاري المصرف

BCOI47,997,5007.80.600التجاري المصرفBUND33,500,0006.30.110المتحد المصرف

IMAP35,258,4505.72.810الدوائية المنصورBMNS31,832,9666.00.510المنصور مصرف

BNOI32,451,7885.21.420االهلي المصرفTASC22,573,5194.27.170سيل اسيا

BMNS16,234,8132.60.510المنصور مصرفBNOI22,441,2504.21.420االهلي المصرف

IBSD12,751,0472.14.050الغازية  بغدادBMFI22,000,0004.10.160الموصل مصرف

473,104,81588.78556,702,83689.95

618,876,321الكلي مجموع532,878,441الكلي 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

2021/12/13

 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 عدد26,817,983

7المتدولة الشركات

3المرتفعة20,202,933

1المنخفضة

3المستقره53

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

VWIF0.3300.270-18.18لالستثمار الوئامBLAD0.1700.19011.76االسالمي العطاء مصرف

NHAM0.9000.9808.89للتأمين الحمراء

IFCM3.9004.0704.36االنشائية  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)

IFCM14,517,83371.94.070االنشائية  الفلوجةBLAD22,000,00082.00.190االسالمي العطاء مصرف

BLAD3,945,00019.50.190االسالمي العطاء مصرفIFCM3,641,98313.64.070االنشائية  الفلوجة

IKHC1,037,5005.11.900االنشائية  الخازرIKHC550,0002.11.900االنشائية  الخازر

IHFI650,0003.21.300المنزلي صناعةاالثاثIHFI500,0001.91.300المنزلي صناعةاالثاث

VWIF27,0000.10.270لالستثمار الوئامVWIF100,0000.40.270لالستثمار الوئام

NHAM19,6000.10.980للتأمين الحمراءNHAM20,0000.10.980للتأمين الحمراء

BRTB6,0000.031.000االقليم مصرفBRTB6,0000.021.000االقليم مصرف

26,817,983100.0020,202,933100.00

20,202,933الكلي مجموع26,817,983الكلي 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

2021/12/13

 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


