
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

557.25االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد561.67826,765,518 االغالق

20المتدولة الشركات0.79% التغير نسبه

5المرتفعة4.42792,368,561(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره708

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IICM1.0100.970-3.96الكارتون صناعاتIIEW4.6005.06010.00الهندسية لالعمال العراقية

SNUC0.5200.510-1.92للمقاوالت النخبةIIDP1.0101.1008.91للتمور  العراقية

BCOI0.6200.610-1.61التجاري المصرفBNOI1.4901.5504.03االهلي المصرف

IMAP2.8002.780-0.71الدوائية المنصورIBSD3.9904.1403.76الغازية  بغداد

IKLV1.6201.610-0.62اللقاحات النتاج الكنديSMRI2.3102.3401.30العقارية  المعمورة

TASC7.9207.890-0.38سيل 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)

IBSD156,906,53019.84.140الغازية  بغدادBCOI110,804,96613.40.610التجاري المصرف

BNOI156,741,75119.81.550االهلي المصرفBSUC110,774,12313.40.380سومر مصرف

TASC83,071,50010.57.890سيل اسياBNOI103,144,16712.51.550االهلي المصرف

IIDP77,747,5339.81.100للتمور  العراقيةBIME100,020,00012.10.190االوسط الشرق مصرف

BCOI67,591,0298.50.610التجاري المصرفIIDP76,268,1919.21.100للتمور  العراقية

IKLV66,717,0928.41.610اللقاحات النتاج الكنديBGUC72,000,0008.70.150الخليج مصرف

BSUC42,094,1675.30.380سومر مصرفBUND60,000,0007.30.110المتحد المصرف

633,011,44776.56650,869,60382.14

792,368,561الكلي مجموع826,765,518الكلي 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

2022/1/26

 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 عدد305,061,735

6المتدولة الشركات

1المرتفعة515,454,951

2المنخفضة

3المستقره40

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.3000.270-10.00االسالمي العطاء مصرفIFCM3.9304.0001.78االنشائية  الفلوجة

IKHC2.4802.440-1.61االنشائية  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)

BINT499,800,00097.01.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00096.41.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC8,350,3501.62.440االنشائية  الخازرBLAD5,000,0001.60.270االسالمي العطاء مصرف

IFCM4,722,6010.94.000االنشائية  الفلوجةIKHC3,460,0001.12.440االنشائية  الخازر

BLAD1,350,0000.30.270االسالمي العطاء مصرفIFCM1,201,7350.44.000االنشائية  الفلوجة

BINI1,000,0000.21.000االسالمي العراق نور مصرفBINI1,000,0000.31.000االسالمي العراق نور مصرف

NDSA232,0000.050.580للتأمين السالم دارNDSA400,0000.10.580للتأمين السالم دار

305,061,735100.00515,454,951100.00

515,454,951الكلي مجموع305,061,735الكلي 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

2022/1/26

 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


