
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

567.16االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد563.03861,809,829 االغالق

29المتدولة الشركات0.73-% التغير نسبه

6المرتفعة4.13821,266,960-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

12المستقره492

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

SNUC0.5400.520-3.70للمقاوالت النخبةIMIB2.8003.08010.00والدراجات المعدنية

BCOI0.6300.610-3.17التجاري المصرفIIEW3.4203.7609.94الهندسية لالعمال العراقية

SKTA3.1503.050-3.17الكرخ العاب مدينةSMOF11.50012.0004.35االلعاب لمدن الموصل

HISH9.5009.250-2.63عشتار فنادقIRMC13.00013.5003.85الجاهزة االلبسة

BBOB1.0201.000-1.96بغداد مصرفBNOI1.4801.5001.35االهلي المصرف

IMOS5.3005.200-1.89الحديثة الخياطةIIDP1.1301.1400.88للتمور  العراقية

BMNS0.5400.530-1.85المنصور 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)

BAIB324,000,00039.51.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00034.81.080العراق اسيا مصرف

TASC97,537,15011.97.790سيل اسياBSUC146,966,33317.10.380سومر مصرف

BSUC55,847,2076.80.380سومر مصرفBMFI122,944,52514.30.150الموصل مصرف

BCOI50,268,0546.10.610التجاري المصرفBCOI81,921,4179.50.610التجاري المصرف

BNOI49,804,0736.11.500االهلي المصرفBBOB41,098,0004.81.000بغداد مصرف

IKLV47,840,2565.81.580اللقاحات النتاج الكنديBNOI33,300,0003.91.500االهلي المصرف

BBOB41,398,9805.01.000بغداد مصرفIKLV30,453,0293.51.580اللقاحات النتاج الكندي

756,683,30487.80666,695,71981.18

821,266,960الكلي مجموع861,809,829الكلي 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

2022/1/9

 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 عدد12,465,000

4المتدولة الشركات

2المرتفعة24,201,700

2المنخفضة

0المستقره40

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

IKHC2.3502.150-8.51االنشائية  الخازرBLAD0.1700.1805.88االسالمي العطاء مصرف

VAMF0.6000.570-5.00لالستثمار االمينIFCM3.9504.0201.77االنشائية  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)

IFCM19,350,20080.04.020االنشائية  الفلوجةIFCM4,805,00038.54.020االنشائية  الفلوجة

IKHC2,549,50010.52.150االنشائية  الخازرBLAD3,400,00027.30.180االسالمي العطاء مصرف

VAMF1,710,0007.10.570لالستثمار االمينVAMF3,000,00024.10.570لالستثمار االمين

BLAD592,0002.40.180االسالمي العطاء مصرفIKHC1,260,00010.12.150االنشائية  الخازر

12,465,000100.0024,201,700100.00

24,201,700الكلي مجموع12,465,000الكلي 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

2022/1/9

 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


