
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

547.53االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد549.85747,128,753 االغالق

23المتدولة الشركات0.42% التغير نسبه

6المرتفعة2.32767,533,488(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره554

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

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفBNOI1.4701.5304.08االهلي المصرف

HKAR1.0000.950-5.00كربالء فنادقIBSD3.6003.7002.78الغازية  بغداد

IIEW7.2807.000-3.85الهندسية لالعمال العراقيةTASC7.5507.6501.32سيل اسيا

IMOS5.5005.400-1.82الحديثة الخياطةIICM1.0101.0200.99الكارتون صناعات

SBPT28.50028.000-1.75العام للنقل العراق بغدادIIDP1.0801.0900.93للتمور  العراقية

SMRI2.2502.220-1.33العقارية  المعمورةINCP2.4802.5000.81الكيمياوية الصناعات

SKTA3.0203.000-0.66الكرخ العاب مدينة

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)

BAIB324,000,00042.21.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00040.21.080العراق اسيا مصرف

IBSD164,632,40021.43.700الغازية  بغدادBUND144,255,27319.30.110المتحد المصرف

BNOI55,458,6007.21.530االهلي المصرفBSUC106,458,11614.20.380سومر مصرف

BSUC40,454,0845.30.380سومر مصرفIBSD45,463,0006.13.700الغازية  بغداد

TASC39,357,6005.17.650سيل اسياBCOI45,100,0006.00.610التجاري المصرف

SMRI36,711,5004.82.220العقارية  المعمورةBNOI36,760,0004.91.530االهلي المصرف

BCOI27,161,5003.50.610التجاري المصرفSMRI16,390,0002.22.220العقارية  المعمورة

694,426,38992.95687,775,68489.61

767,533,488الكلي مجموع747,128,753الكلي 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

2022/1/19

 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 عدد10,151,513,900

6المتدولة الشركات

0المرتفعة3,257,070,091

4المنخفضة

2المستقره57

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.3100.300-3.23االسالمي العطاء مصرف

IKHC2.3502.320-1.28االنشائية  الخازر

IFCM4.0003.950-1.25االنشائية  الفلوجة

TZNI2.3002.290-0.43لالتصاالت الخاتم

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)

BLAD3,000,049,55392.10.300االسالمي العطاء مصرفBLAD10,000,163,51198.50.300االسالمي العطاء مصرف

BINT249,900,0007.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT147,000,0001.41.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC3,655,8000.12.320االنشائية  الخازرBROI2,081,2910.020.390األئتمان مصرف

IFCM2,494,8000.13.950االنشائية  الفلوجةIKHC1,570,0000.022.320االنشائية  الخازر

BROI811,7030.020.390األئتمان مصرفIFCM630,0000.013.950االنشائية  الفلوجة

TZNI158,2340.0052.290لالتصاالت الخاتمTZNI69,0980.0012.290لالتصاالت الخاتم

10,151,513,900100.003,257,070,091100.00

3,257,070,091الكلي مجموع10,151,513,900الكلي 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

2022/1/19

 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


