
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

563.03االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد564.291,105,128,235 االغالق

27المتدولة الشركات0.22% التغير نسبه

13المرتفعة1.261,230,796,048(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

10المستقره693

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

IMIB3.0802.870-6.82والدراجات المعدنيةIIEW3.7604.1309.84الهندسية لالعمال العراقية

SMOF12.00011.600-3.33االلعاب لمدن الموصلBUND0.1100.1209.09المتحد المصرف

IIDP1.1401.110-2.63للتمور  العراقيةHKAR0.9201.0008.70كربالء فنادق

BMNS0.5300.520-1.89المنصور مصرفIMOS5.2005.4905.58الحديثة الخياطة

IKLV1.5801.6101.90اللقاحات النتاج الكندي

SBPT28.00028.5001.79العام للنقل العراق بغداد

BCOI0.6100.6201.64التجاري المصرف

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)

BAIB324,000,00026.31.080العراق اسيا مصرفBBOB317,150,00028.71.000بغداد مصرف

BBOB314,366,50025.51.000بغداد مصرفBAIB300,000,00027.11.080العراق اسيا مصرف

BNOI139,626,26011.31.510االهلي المصرفBUND145,000,00013.10.120المتحد المصرف

TASC91,827,1207.57.850سيل اسياBNOI94,265,1738.51.510االهلي المصرف

IKLV74,558,5006.11.610اللقاحات النتاج الكنديBCOI76,000,0006.90.620التجاري المصرف

BCOI46,620,0003.80.620التجاري المصرفIKLV46,400,0004.21.610اللقاحات النتاج الكندي

INCP45,510,3993.72.540الكيمياوية الصناعاتBMNS18,000,0001.60.520المنصور مصرف

996,815,17390.201,036,508,77884.21

1,230,796,048الكلي مجموع1,105,128,235الكلي 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

2022/1/10

 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 عدد152,743,505

3المتدولة الشركات

1المرتفعة272,664,300

1المنخفضة

1المستقره58

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

IKHC2.1502.000-6.98االنشائية  الخازرIFCM4.0204.0601.00االنشائية  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)

BINT249,900,00091.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT147,000,00096.21.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM22,122,8008.14.060االنشائية  الفلوجةIFCM5,428,5053.64.060االنشائية  الفلوجة

IKHC641,5000.22.000االنشائية  الخازرIKHC315,0000.22.000االنشائية  الخازر

152,743,505100.00272,664,300100.00

272,664,300الكلي مجموع152,743,505الكلي 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

2022/1/10

 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


