
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

549.85االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد552.30616,972,776 االغالق

25المتدولة الشركات0.45% التغير نسبه

6المرتفعة2.45742,290,155(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره377

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

IIEW7.0006.300-10.00الهندسية لالعمال العراقيةBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

INCP2.5002.400-4.00الكيمياوية الصناعاتIBSD3.7003.8002.70الغازية  بغداد

IRMC13.50013.000-3.70الجاهزة االلبسةSMRI2.2202.2501.35العقارية  المعمورة

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفAIPM4.5504.6001.10اللحوم تسويق

BNOI1.5301.510-1.31االهلي المصرفIICM1.0201.0300.98الكارتون صناعات

SMOF11.30011.200-0.88االلعاب لمدن الموصلTASC7.6507.7000.65سيل 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)

BAIB324,000,00043.61.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00048.61.080العراق اسيا مصرف

IBSD159,164,25621.43.800الغازية  بغدادBSUC101,497,87216.50.380سومر مصرف

TASC67,724,3009.17.700سيل اسياBUND58,100,0009.40.110المتحد المصرف

BSUC38,569,1915.20.380سومر مصرفIBSD42,361,3276.93.800الغازية  بغداد

IKLV35,875,0004.81.610اللقاحات النتاج الكنديBGUC24,720,0004.00.150الخليج مصرف

BNOI30,773,5004.11.510االهلي المصرفIKLV22,300,0003.61.610اللقاحات النتاج الكندي

IIEW17,801,3692.46.300الهندسية لالعمال العراقيةBNOI20,250,0003.31.510االهلي المصرف

569,229,19992.26673,907,61690.79

742,290,155الكلي مجموع616,972,776الكلي 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

2022/1/20

 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 عدد297,745,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة505,607,750

2المنخفضة

2المستقره29

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

BLAD0.3000.290-3.33االسالمي العطاء مصرفIFCM3.9503.9901.01االنشائية  الفلوجة

IKHC2.3202.290-1.29االنشائية  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 المصرفBINT294,000,00098.71.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM2,773,5000.53.990االنشائية  الفلوجةNDSA1,600,0000.50.580للتأمين السالم دار

IKHC1,932,2500.42.290االنشائية  الخازرIKHC845,0000.32.290االنشائية  الخازر

NDSA928,0000.20.580للتأمين السالم دارIFCM700,0000.23.990االنشائية  الفلوجة

BLAD174,0000.030.290االسالمي العطاء مصرفBLAD600,0000.20.290االسالمي العطاء مصرف

297,745,000100.00505,607,750100.00

505,607,750الكلي مجموع297,745,000الكلي 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

2022/1/20

 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


