
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

558.19االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد565.98944,402,657 االغالق

31المتدولة الشركات1.40% التغير نسبه

13المرتفعة7.79867,804,455(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

13المستقره777

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

%

BKUI1.3001.250-3.85كوردستان مصرفIIEW2.1402.3509.81الهندسية لالعمال العراقية

BNOI1.2501.220-2.40االهلي المصرفIBSD4.0004.3508.75الغازية  بغداد

SNUC0.5100.500-1.96للمقاوالت النخبةBIBI0.2800.2903.57االستثمار مصرف

IMIB2.2702.250-0.88والدراجات المعدنيةAAHP0.9000.9303.33الزراعي لالنتاج االهلية

IMOS5.1405.130-0.19الحديثة الخياطةSMRI2.4102.4702.49العقارية  المعمورة

IKLV1.5101.5401.99اللقاحات النتاج الكندي

BBOB0.9901.0001.01بغداد 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)

BBOB323,806,40537.31.000بغداد مصرفBBOB328,127,63234.71.000بغداد مصرف

IKLV114,647,08613.21.540اللقاحات النتاج الكنديBSUC149,835,08015.90.380سومر مصرف

BNOI64,716,9007.51.220االهلي المصرفBUND86,000,0009.10.110المتحد المصرف

IBSD59,186,2256.84.350الغازية  بغدادIKLV74,310,3787.91.540اللقاحات النتاج الكندي

BSUC56,937,3306.60.380سومر مصرفBIBI55,994,0605.90.290االستثمار مصرف

INCP51,222,5005.92.410الكيمياوية الصناعاتBIME55,300,0005.90.190االوسط الشرق مصرف

TASC44,798,8505.27.350سيل اسياBNOI52,380,0005.51.220االهلي المصرف

801,947,15084.92715,315,29682.43

867,804,455الكلي مجموع944,402,657الكلي 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

2021/12/23

 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 عدد148,709,186

4المتدولة الشركات

1المرتفعة253,004,453

2المنخفضة

1المستقره73

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

%

BLAD0.1900.170-10.53االسالمي العطاء مصرفIKHC1.8501.9002.70االنشائية  الخازر

TZNI2.3502.300-2.13لالتصاالت الخاتم

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)

BINT249,900,00098.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT147,000,00098.91.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC2,972,4531.21.900االنشائية  الخازرIKHC1,559,1861.01.900االنشائية  الخازر

TZNI115,0000.02.300لالتصاالت الخاتمBLAD100,0000.10.170االسالمي العطاء مصرف

BLAD17,0000.00.170االسالمي العطاء مصرفTZNI50,0000.02.300لالتصاالت الخاتم

148,709,186100.00253,004,453100.00

253,004,453الكلي مجموع148,709,186الكلي 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

2021/12/23

 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


