
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

551.95االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد557.231,339,397,927 االغالق

29المتدولة الشركات0.96% التغير نسبه

8المرتفعة5.281,246,834,518(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره588

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

HTVM3.9503.600-8.86الموصل سدBNOI1.0501.1408.57االهلي المصرف

AMEF9.0008.500-5.56االوسط الشرق اسماكBCOI0.5300.5707.55التجاري المصرف

AIRP19.00018.000-5.26الزراعية المنتجاتTASC6.4006.7906.09سيل اسيا

HNTI9.0008.700-3.33السياحية االستثماراتIICM1.0401.0803.85الكارتون صناعات

IITC16.00015.500-3.12للسجاد العراقيةIBSD3.8003.9203.16الغازية  بغداد

SBPT29.00028.260-2.55العام للنقل العراق بغدادSMRI2.1702.2001.38العقارية  المعمورة

SMOF12.15012.000-1.23االلعاب لمدن الموصلIKLV1.3901.4000.72اللقاحات النتاج الكندي

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)

BBOB600,144,03748.10.960بغداد مصرفBBOB634,398,10947.40.960بغداد مصرف

TASC142,918,10011.56.790سيل اسياBSUC280,065,68720.90.380سومر مصرف

BCOI123,492,8479.90.570التجاري المصرفBCOI222,500,00016.60.570التجاري المصرف

BSUC106,424,9618.50.380سومر مصرفIMAP36,270,0002.72.830الدوائية المنصور

IMAP101,612,4448.12.830الدوائية المنصورBMFI25,000,0001.90.160الموصل مصرف

IBSD45,799,0663.73.920الغازية  بغدادTASC21,200,0001.66.790سيل اسيا

BNOI23,323,0001.91.140االهلي المصرفBNOI20,900,0001.61.140االهلي المصرف

1,240,333,79692.601,143,714,45691.73

1,246,834,518الكلي مجموع1,339,397,927الكلي 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

2021/12/1

 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 عدد4,865,328

5المتدولة الشركات

0المرتفعة15,737,414

5المنخفضة

0المستقره39

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.3000.240-20.00االسالمي العطاء مصرف

NHAM1.0500.900-14.29للتأمين الحمراء

IKHC2.5202.350-6.75االنشائية  الخازر

IFCM4.4004.200-4.55االنشائية  الفلوجة

IHFI1.5001.470-2.00المنزلي 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)

IFCM11,367,55072.24.200االنشائية  الفلوجةIFCM2,610,00053.64.200االنشائية  الفلوجة

IKHC3,694,75023.52.350االنشائية  الخازرIKHC1,550,00031.92.350االنشائية  الخازر

NHAM577,5023.70.900للتأمين الحمراءNHAM630,55813.00.900للتأمين الحمراء

IHFI95,2120.61.470المنزلي صناعةاالثاثIHFI64,7701.31.470المنزلي صناعةاالثاث

BLAD2,4000.020.240االسالمي العطاء مصرفBLAD10,0000.20.240االسالمي العطاء مصرف

4,865,328100.0015,737,414100.00

15,737,414الكلي مجموع4,865,328الكلي 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

2021/12/1

 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


