
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

566.49االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد567.16787,399,908 االغالق

29المتدولة الشركات0.12% التغير نسبه

6المرتفعة0.67837,407,644(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

14المستقره460

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

SMOF12.40011.500-7.26االلعاب لمدن الموصلIIEW3.1103.4209.97الهندسية لالعمال العراقية

IMOS5.4505.300-2.75الحديثة الخياطةIMIB2.5502.8009.80والدراجات المعدنية

INCP2.5902.540-1.93الكيمياوية الصناعاتAIPM4.5004.6002.22اللحوم تسويق

SBPT28.50028.000-1.75العام للنقل العراق بغدادBIIB0.5000.5102.00االسالمي  المصرف

IMAP2.8402.810-1.06الدوائية المنصورIITC15.00015.2501.67للسجاد العراقية

SKTA3.1803.150-0.94الكرخ العاب مدينةBNOI1.4601.4801.37االهلي المصرف

IICM1.0901.080-0.92الكارتون صناعات

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)

BAIB324,000,00038.71.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00038.11.080العراق اسيا مصرف

TASC158,671,70018.97.890سيل اسياBSUC144,299,98218.30.380سومر مصرف

BNOI112,730,74013.51.480االهلي المصرفBNOI76,712,0009.71.480االهلي المصرف

BSUC54,833,9936.50.380سومر مصرفBUND69,450,7938.80.110المتحد المصرف

BBOB34,154,4604.11.020بغداد مصرفBCOI51,903,1646.60.630التجاري المصرف

BCOI32,751,4283.90.630التجاري المصرفBBOB34,073,0004.31.020بغداد مصرف

IKLV24,970,7003.01.580اللقاحات النتاج الكنديBMNS28,343,6523.60.540المنصور مصرف

704,782,59189.51742,113,02188.62

837,407,644الكلي مجموع787,399,908الكلي 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

2022/1/5

 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 عدد20,704,100

3المتدولة الشركات

2المرتفعة59,004,789

1المنخفضة

0المستقره73

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

BLAD0.1900.170-10.53االسالمي العطاء مصرفIKHC2.3002.3502.17االنشائية  الخازر

IFCM3.9003.9501.28االنشائية  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)

IFCM57,763,28097.93.950االنشائية  الفلوجةIFCM14,517,07570.13.950االنشائية  الفلوجة

BLAD1,037,0001.80.170االسالمي العطاء مصرفBLAD6,100,00029.50.170االسالمي العطاء مصرف

IKHC204,5090.32.350االنشائية  الخازرIKHC87,0250.42.350االنشائية  الخازر

20,704,100100.0059,004,789100.00

59,004,789الكلي مجموع20,704,100الكلي 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

2022/1/5

 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


