
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.15االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد566.49896,882,080 االغالق

32المتدولة الشركات0.47-% التغير نسبه

9المرتفعة2.661,050,176,809-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

15المستقره705

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

IIDP1.1601.130-2.59للتمور  العراقيةNAME0.6200.80029.03للتأمين االمين

IBSD4.2604.150-2.58الغازية  بغدادIMIB2.3202.5509.91والدراجات المعدنية

IMOS5.5405.450-1.62الحديثة الخياطةIIEW2.8303.1109.89الهندسية لالعمال العراقية

BCOI0.6400.630-1.56التجاري المصرفBNOI1.3501.4608.15االهلي المصرف

HPAL8.3908.300-1.07فلسطين فندقSMOF11.70012.4005.98االلعاب لمدن الموصل

IICM1.1001.090-0.91الكارتون صناعاتINCP2.4902.5904.02الكيمياوية الصناعات

IKLV1.5901.580-0.63اللقاحات النتاج الكنديHISH9.2009.5003.26عشتار فنادق

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)

BAIB324,000,00030.91.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00033.41.080العراق اسيا مصرف

TASC239,886,34622.87.950سيل اسياBSUC161,993,25018.10.380سومر مصرف

BNOI143,380,68213.71.460االهلي المصرفBNOI99,575,00011.11.460االهلي المصرف

BSUC61,577,4355.90.380سومر مصرفBUND67,000,0007.50.110المتحد المصرف

INCP40,938,5003.92.590الكيمياوية الصناعاتBCOI51,616,7145.80.630التجاري المصرف

BCOI32,653,5303.10.630التجاري المصرفBIME39,485,0004.40.200االوسط الشرق مصرف

IKLV31,990,5303.01.580اللقاحات النتاج الكنديBGUC35,000,0003.90.150الخليج مصرف

754,669,96484.14874,427,02383.26

1,050,176,809الكلي مجموع896,882,080الكلي 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

2022/1/4

 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 عدد825,000

2المتدولة الشركات

2المرتفعة1,626,350

0المنخفضة

0المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.1700.19011.76االسالمي العطاء مصرف

IKHC2.2502.3002.22االنشائية  الخازر

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)

IKHC1,607,75098.92.300االنشائية  الخازرIKHC725,00087.92.300االنشائية  الخازر

BLAD18,6001.10.190االسالمي العطاء مصرفBLAD100,00012.10.190االسالمي العطاء مصرف

825,000100.001,626,350100.00

1,626,350الكلي مجموع825,000الكلي 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

2022/1/4

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


