
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

569.20االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد569.151,029,580,563 االغالق

25المتدولة الشركات0.01-% التغير نسبه

14المرتفعة0.051,194,521,517-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

6المستقره727

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

%

SMRI2.5002.360-5.60العقارٌة  المعمورةBNOI1.2301.3509.76االهلً المصرف

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفIIEW2.5802.8309.69الهندسٌة لالعمال العراقٌة

BBOB1.0301.020-0.97بغداد مصرفSNUC0.5000.5408.00للمقاوالت النخبة

IBSD4.3004.260-0.93الغازٌة  بغدادTASC7.4908.0006.81سٌل اسٌا

IMAP2.8402.830-0.35الدوائٌة المنصورSKTA3.0003.1806.00الكرخ العاب مدٌنة

IICM1.0501.1004.76الكارتون صناعات

IMOS5.3005.5404.53الحدٌثة الخٌاطة

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)

TASC378,223,75331.78.000سٌل اسٌاBAIB300,000,00029.11.080العراق اسٌا مصرف

BAIB324,000,00027.11.080العراق اسٌا مصرفBSUC162,511,42315.80.380سومر مصرف

BBOB92,413,0707.71.020بغداد مصرفBCOI115,250,23911.20.640التجاري المصرف

BNOI82,698,8806.91.350االهلً المصرفBBOB91,010,5668.81.020بغداد مصرف

BCOI73,377,6536.10.640التجاري المصرفBUND82,000,0008.00.110المتحد المصرف

BSUC61,754,3415.20.380سومر مصرفBNOI61,382,0006.01.350االهلً المصرف

IMOS40,561,2533.45.540الحدٌثة الخٌاطةBIME55,400,0005.40.200االوسط الشرق مصرف

867,554,22884.261,053,028,95088.15

1,194,521,517الكلي مجموع1,029,580,563الكلي 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

2022/1/3

 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 عدد149,315,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة253,935,200

0المنخفضة

1المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC1.9002.25018.42االنشائية  الخازر

BROI0.3800.3902.63األئتمان 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)

BINT249,900,00098.41.700االسالمي الدولي المصرفBINT147,000,00098.41.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC3,840,2001.52.250االنشائية  الخازرIKHC1,815,0001.22.250االنشائية  الخازر

BROI195,0000.10.390األئتمان مصرفBROI500,0000.30.390األئتمان مصرف

149,315,000100.00253,935,200100.00

253,935,200الكلي مجموع149,315,000الكلي 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

2022/1/3

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


