
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

561.06االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد562.01763,919,950 االغالق

30المتدولة الشركات0.17% التغير نسبه

13المرتفعة0.95725,488,850(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

8المستقره681

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

IRMC12.06011.500-4.64الجاهزة االلبسةSMRI2.3002.53010.00العقارٌة  المعمورة

BNOI1.4201.360-4.23االهلً المصرفIIEW1.3501.4809.63الهندسٌة لالعمال العراقٌة

IMIB2.5002.400-4.00والدراجات المعدنٌةBUND0.1100.1209.09المتحد المصرف

SNUC0.5500.530-3.64للمقاوالت النخبةAMEF8.5009.2508.82االوسط الشرق اسماك

BCOI0.6200.600-3.23التجاري المصرفIKLV1.4701.5102.72اللقاحات النتاج الكندي

BASH0.4600.450-2.17اشور مصرفBELF0.4300.4402.33اٌالف مصرف

IMOS4.9004.800-2.04الحدٌثة الخٌاطةIIDP1.0801.1001.85للتمور  العراقٌة

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)

TASC223,550,40030.87.300سٌل اسٌاBUND281,205,00036.80.120المتحد المصرف

BNOI86,304,00011.91.360االهلً المصرفBSUC160,830,84621.10.380سومر مصرف

SMRI75,084,36110.32.530العقارٌة  المعمورةBNOI62,675,0008.21.360االهلً المصرف

IKLV65,052,4779.01.510اللقاحات النتاج الكنديIKLV43,265,0005.71.510اللقاحات النتاج الكندي

BSUC61,115,7218.40.380سومر مصرفBGUC30,854,9064.00.150الخلٌج مصرف

IBSD53,120,1577.34.070الغازٌة  بغدادSMRI30,842,0404.02.530العقارٌة  المعمورة

IMAP37,213,4105.12.850الدوائٌة المنصورTASC30,650,0004.07.300سٌل اسٌا

640,322,79283.82601,440,52782.90

725,488,850الكلي مجموع763,919,950الكلي 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

2021/12/16

 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 عدد7,532,434

6المتدولة الشركات

2المرتفعة16,340,140

3المنخفضة

1المستقره43

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

%

BROI0.4300.380-11.63األئتمان مصرفBLAD0.1800.1905.56االسالمي العطاء مصرف

IKHC1.9001.740-8.42االنشائية  الخازرSAEI1.4501.5003.45العقارية  االمين

IFCM3.9503.890-1.52االنشائية  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)

IFCM13,424,94082.23.890االنشائية  الفلوجةIFCM3,442,43445.73.890االنشائية  الفلوجة

SAEI1,500,0009.21.500العقارية  االمينBLAD2,040,00027.10.190االسالمي العطاء مصرف

IKHC528,0003.21.740االنشائية  الخازرSAEI1,000,00013.31.500العقارية  االمين

BLAD372,2002.30.190االسالمي العطاء مصرفBROI500,0006.60.380األئتمان مصرف

IHFI325,0002.01.300المنزلي صناعةاالثاثIKHC300,0004.01.740االنشائية  الخازر

BROI190,0001.20.380األئتمان مصرفIHFI250,0003.31.300المنزلي صناعةاالثاث

7,532,434100.0016,340,140100.00

16,340,140الكلي مجموع7,532,434الكلي 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

2021/12/16

 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


