
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

557.34االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد557.25599,388,463 االغالق

21المتدولة الشركات0.02-% التغير نسبه

7المرتفعة0.09612,880,224-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره236

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIEW5.1104.600-9.98الهندسية لالعمال العراقيةIICM0.9901.0102.02الكارتون صناعات

IIDP1.0901.010-7.34للتمور  العراقيةBIIB0.5100.5201.96االسالمي  المصرف

IKLV1.6401.620-1.22اللقاحات النتاج الكنديSNUC0.5100.5201.96للمقاوالت النخبة

SMRI2.3202.310-0.43العقارية  المعمورةINCP2.4302.4601.23الكيمياوية الصناعات

IBSD4.0003.990-0.25الغازية  بغدادHNTI8.6008.6700.81السياحية االستثمارات

BNOI1.4801.4900.68االهلي المصرف

TASC7.8907.9200.38سيل اسيا

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)

BAIB378,000,00061.71.080العراق اسيا مصرفBAIB350,000,00058.41.080العراق اسيا مصرف

TASC56,224,5009.27.920سيل اسياBSUC94,098,44115.70.380سومر مصرف

BSUC35,757,4085.80.380سومر مصرفBMNS32,100,0005.40.510المنصور مصرف

BNOI33,437,4665.51.490االهلي المصرفBGUC30,000,0005.00.150الخليج مصرف

IBSD28,494,2504.63.990الغازية  بغدادBNOI22,585,1123.81.490االهلي المصرف

BMNS16,371,0002.70.510المنصور مصرفBMFI15,000,0002.50.150الموصل مصرف

SMRI15,427,0002.52.310العقارية  المعمورةIICM12,680,0002.11.010الكارتون صناعات

556,463,55392.84563,711,62391.98

612,880,224الكلي مجموع599,388,463الكلي 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

2022/1/25

 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
 

44المدرجة الشركات عدد9,317,695,000

4المتدولة الشركات

3المرتفعة3,221,446,200

0المنخفضة

1المستقره63

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2700.30011.11االسالمي العطاء مصرف

IKHC2.4302.4802.06االنشائية  الخازر

IFCM3.9203.9300.26االنشائية  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)

BLAD2,705,240,00084.00.300االسالمي العطاء مصرفBLAD9,017,750,00096.80.300االسالمي العطاء مصرف

BINT499,800,00015.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0003.21.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC11,811,3500.42.480االنشائية  الخازرIKHC4,765,0000.12.480االنشائية  الخازر

IFCM4,594,8500.13.930االنشائية  الفلوجةIFCM1,180,0000.03.930االنشائية  الفلوجة

9,317,695,000100.003,221,446,200100.00

3,221,446,200الكلي مجموع9,317,695,000الكلي 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

2022/1/25

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


