
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

561.67االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد570.31520,339,983 االغالق

25المتدولة الشركات1.54% التغير نسبه

10المرتفعة8.64565,455,444(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره509

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

IIDP1.1001.080-1.82للتمور  العراقيةHMAN10.75011.8209.95المنصور فندق

BCOI0.6100.600-1.64التجاري المصرفIIEW5.0605.5609.88الهندسية لالعمال العراقية

BNOI1.5501.540-0.65االهلي المصرفIBSD4.1404.4006.28الغازية  بغداد

INCP2.4602.450-0.41الكيمياوية الصناعاتAIPM4.5504.7504.40اللحوم تسويق

SNUC0.5100.5303.92للمقاوالت النخبة

BIBI0.2800.2903.57االستثمار مصرف

SMOF11.20011.3501.34االلعاب لمدن الموصل

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)

IBSD174,875,45030.94.400الغازية  بغدادBSUC104,984,86020.20.380سومر مصرف

BNOI149,196,53026.41.540االهلي المصرفBNOI96,969,00018.61.540االهلي المصرف

TASC45,369,5008.07.950سيل اسياBIME75,400,00014.50.190االوسط الشرق مصرف

BCOI42,391,3167.50.600التجاري المصرفBCOI69,952,19313.40.600التجاري المصرف

BSUC39,894,2477.10.380سومر مصرفIBSD40,510,0007.84.400الغازية  بغداد

BMNS15,045,0002.70.510المنصور مصرفBMNS29,500,0005.70.510المنصور مصرف

IICM14,851,6002.60.980الكارتون صناعاتBUND25,000,0004.80.110المتحد المصرف

442,316,05385.01481,623,64385.17

565,455,444الكلي مجموع520,339,983الكلي 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

2022/1/27

 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 عدد311,250,000

5المتدولة الشركات

0المرتفعة505,584,300

2المنخفضة

3المستقره24

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2700.250-7.41االسالمي العطاء مصرف

IKHC2.4402.400-1.64االنشائية  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)

BINT499,800,00098.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00094.51.700االسالمي الدولي المصرف

BLAD4,037,0000.80.250االسالمي العطاء مصرفBLAD16,100,0005.20.250االسالمي العطاء مصرف

IFCM1,396,0000.34.000االنشائية  الفلوجةVWIF730,0000.20.250لالستثمار الوئام

VWIF182,5000.040.250لالستثمار الوئامIFCM350,0000.14.000االنشائية  الفلوجة

IKHC168,8000.032.400االنشائية  الخازرIKHC70,0000.022.400االنشائية  الخازر

311,250,000100.00505,584,300100.00

505,584,300الكلي مجموع311,250,000الكلي 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

2022/1/27

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


