
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

561.07االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد561.06531,234,237 االغالق

28المتدولة الشركات0.002-% التغير نسبه

9المرتفعة0.01612,473,112-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره477

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرفIIEW1.2301.3509.76الهندسية لالعمال العراقية

HMAN10.75010.500-2.33المنصور فندقBNOI1.3701.4203.65االهلي المصرف

IKLV1.5001.470-2.00اللقاحات النتاج الكنديINCP2.3302.3902.58الكيمياوية الصناعات

IIDP1.1001.080-1.82للتمور  العراقيةTASC7.1707.3001.81سيل اسيا

AIPM4.5604.550-0.22اللحوم تسويقBCOI0.6100.6201.64التجاري المصرف

HBAG8.1508.140-0.12بغداد فندقSBPT28.14028.5901.60العام للنقل العراق بغداد

IRMC12.00012.0600.50الجاهزة االلبسة

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)

TASC280,587,41945.87.300سيل اسياBIME102,500,00019.30.190االوسط الشرق مصرف

BBOB81,148,97213.20.990بغداد مصرفBBOB82,600,99215.50.990بغداد مصرف

BCOI44,401,0007.20.620التجاري المصرفBSUC75,000,00014.10.380سومر مصرف

IMAP36,945,0006.02.820الدوائية المنصورBCOI72,450,00013.60.620التجاري المصرف

BMNS36,695,0066.00.510المنصور مصرفBMNS71,950,99213.50.510المنصور مصرف

BSUC28,500,0004.70.380سومر مصرفTASC38,654,1537.37.300سيل اسيا

IKLV20,267,9153.31.470اللقاحات النتاج الكنديBUND24,144,2754.50.110المتحد المصرف

467,300,41287.97528,545,31286.30

612,473,112الكلي مجموع531,234,237الكلي 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

2021/12/15

 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 عدد10,739,294

4المتدولة الشركات

0المرتفعة16,514,108

2المنخفضة

2المستقره40

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.1900.180-5.26االسالمي العطاء مصرف

IFCM4.0003.950-1.25االنشائية  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)

IFCM13,923,93484.33.950االنشائية  الفلوجةBLAD6,750,00062.90.180االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,250,0007.60.180االسالمي العطاء مصرفIFCM3,504,92132.63.950االنشائية  الفلوجة

SAEI688,7504.21.450العقارية  االمينSAEI475,0004.41.450العقارية  االمين

IMCI651,4243.969.500الكيماوية الصنائعIMCI9,3730.169.500الكيماوية الصنائع

10,739,294100.0016,514,108100.00

16,514,108الكلي مجموع10,739,294الكلي 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

2021/12/15

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


