
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

557.23االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد560.021,125,569,523 االغالق

31المتدولة الشركات0.50% التغير نسبه

14المرتفعة2.791,330,892,026(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

13المستقره774

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

HBAG8.4008.100-3.57بغداد فندقBNOI1.1401.2509.65االهلً المصرف

IITC15.50015.000-3.23للسجاد العراقٌةBUND0.1300.1407.69المتحد المصرف

BBOB0.9600.950-1.04بغداد مصرفSNUC0.6000.6305.00للمقاوالت النخبة

SBPT28.26028.250-0.04الركاب لنقل بغدادIKLV1.4001.4604.29اللقاحات النتاج الكندي

TASC6.7907.0503.83سٌل اسٌا

SMRI2.2002.2803.64العقارٌة  المعمورة

IMIB2.4302.5002.88والدراجات المعدنٌة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

TASC559,429,78042.07.050سٌل اسٌاBUND310,000,00027.50.140المتحد المصرف

BBOB130,728,7869.80.950بغداد مصرفBSUC259,336,23023.00.380سومر مصرف

HBAG103,539,7657.88.100بغداد فندقBBOB138,974,13112.30.950بغداد مصرف

BSUC98,547,7677.40.380سومر مصرفTASC79,343,0007.07.050سٌل اسٌا

BNOI79,516,9836.01.250االهلً المصرفBNOI64,494,0925.71.250االهلً المصرف

IBSD48,578,1173.74.000الغازٌة  بغدادBCOI62,655,9665.60.570التجاري المصرف

BUND42,700,0003.20.140المتحد المصرفBELF50,000,0004.40.450اٌالف مصرف

964,803,41985.721,063,041,19979.87

1,330,892,026الكلي مجموع1,125,569,523الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2021/12/2

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد31,830,286

6المتدولة الشركات

2المرتفعة81,202,051

3المنخفضة

1المستقره111

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

BLAD0.2400.230-4.17االسالمي العطاء مصرفNHAM0.9001.00011.11للتأمين الحمراء

IFCM4.2004.050-3.57االنشائية  الفلوجةIHFI1.4701.5606.12المنزلي صناعةاالثاث

BINT1.7501.700-2.86االسالمي الدولي المصرف

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)

IFCM72,412,75189.24.050االنشائية  الفلوجةIFCM18,429,28657.94.050االنشائية  الفلوجة

IKHC5,399,5006.62.350االنشائية  الخازرBLAD10,600,00033.30.230االسالمي العطاء مصرف

BLAD2,638,0003.20.230االسالمي العطاء مصرفIKHC2,285,0007.22.350االنشائية  الخازر

IHFI472,9000.61.560المنزلي صناعةاالثاثIHFI305,0001.01.560المنزلي صناعةاالثاث

BINT187,0000.21.700االسالمي الدولي المصرفBINT110,0000.31.700االسالمي الدولي المصرف

NHAM91,9000.11.000للتأمين الحمراءNHAM101,0000.31.000للتأمين الحمراء

31,830,286100.0081,202,051100.00

81,202,051الكلي مجموع31,830,286الكلي 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

2021/12/2

 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


