
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

564.89االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد562.1549,964,832,885 االغالق

34المتدولة الشركات0.49-% التغير نسبه

4المرتفعة2.7456,385,866,751-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

16المستقره607

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفIIEW1.6201.7809.88الهندسية لالعمال العراقية

SMRI2.6302.480-5.70العقارية  المعمورةIRMC12.65013.7008.30الجاهزة االلبسة

SNUC0.5300.500-5.66للمقاوالت النخبةIITC15.25016.0004.92للسجاد العراقية

SBPT28.75028.000-2.61العام للنقل العراق بغدادBIIB0.4900.5002.04االسالمي  المصرف

SKTA2.9902.920-2.34الكرخ العاب مدينة

BNOI1.3501.320-2.22االهلي المصرف

BASH0.4500.440-2.22اشور 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)

BKUI51,484,069,00091.31.300كوردستان مصرفBKUI39,603,130,00079.31.300كوردستان مصرف

BELF4,238,718,0007.50.440ايالف مصرفBELF9,633,450,00019.30.440ايالف مصرف

BAIB189,000,0000.31.080العراق اسيا مصرفBAIB175,000,0000.41.080العراق اسيا مصرف

BBOB87,888,8030.20.980بغداد مصرفBSUC148,579,2230.30.380سومر مصرف

TASC57,975,8220.17.200سيل اسياBUND104,531,5250.20.110المتحد المصرف

BSUC56,460,1050.10.380سومر مصرفBBOB90,595,6730.20.980بغداد مصرف

IKLV45,532,5000.11.510اللقاحات النتاج الكنديBCOI46,842,6320.10.590التجاري المصرف

49,802,129,05399.6756,159,644,23099.60

56,385,866,751الكلي مجموع49,964,832,885الكلي 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

2021/12/20

 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 عدد1,668,454

2المتدولة الشركات

2المرتفعة2,534,176

0المنخفضة

0المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.3001.3302.31المنزلي صناعةاالثاث

IKHC1.5701.6001.91االنشائية  الخازر

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)

IKHC2,461,52697.11.600االنشائية  الخازرIKHC1,613,45496.71.600االنشائية  الخازر

IHFI72,6502.91.330المنزلي صناعةاالثاثIHFI55,0003.31.330المنزلي صناعةاالثاث

1,668,454100.002,534,176100.00

2,534,176الكلي مجموع1,668,454الكلي 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

2021/12/20

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


