
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

552.30االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد557.71653,288,006 االغالق

21المتدولة الشركات0.98% التغير نسبه

8المرتفعة5.41769,509,325(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

9المستقره447

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

IIEW6.3005.670-10.00الهندسية لالعمال العراقيةIBSD3.8003.9804.74الغازية  بغداد

BIIB0.5200.510-1.92االسالمي  المصرفSNUC0.4800.5004.17للمقاوالت النخبة

HNTI8.6508.550-1.16السياحية االستثماراتSMRI2.2502.3203.11العقارية  المعمورة

AIPM4.6004.550-1.09اللحوم تسويقBCOI0.6100.6201.64التجاري المصرف

IMAP2.7602.8001.45الدوائية المنصور

INCP2.4002.4301.25الكيمياوية الصناعات

TASC7.7007.7700.91سيل 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)

BAIB324,000,00042.11.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00045.91.080العراق اسيا مصرف

IBSD161,218,77521.03.980الغازية  بغدادBSUC103,783,36015.90.380سومر مصرف

SMRI71,261,3369.32.320العقارية  المعمورةBIME51,392,7957.90.190االوسط الشرق مصرف

TASC69,871,9649.17.770سيل اسياBUND41,000,0006.30.110المتحد المصرف

BSUC39,437,6775.10.380سومر مصرفIBSD40,757,8406.23.980الغازية  بغداد

BNOI32,409,5004.21.510االهلي المصرفBCOI36,000,0005.50.620التجاري المصرف

BCOI22,320,0002.90.620التجاري المصرفSMRI31,931,2894.92.320العقارية  المعمورة

604,865,28492.59720,519,25193.63

769,509,325الكلي مجموع653,288,006الكلي 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

2022/1/23

 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 عدد299,280,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة514,238,195

1المنخفضة

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

IFCM3.9903.930-1.50االنشائية  الفلوجةIKHC2.2902.3703.49االنشائية  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)

BINT499,800,00097.21.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00098.21.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM12,041,6952.33.930االنشائية  الفلوجةIFCM3,050,0001.03.930االنشائية  الفلوجة

IKHC1,721,5000.32.370االنشائية  الخازرNAHF1,250,0000.40.500للتأمين االهلية

NAHF625,0000.10.500للتأمين االهليةIKHC730,0000.22.370االنشائية  الخازر

VZAF50,0000.010.200لالستثمار الزوراءVZAF250,0000.10.200لالستثمار الزوراء

299,280,000100.00514,238,195100.00

514,238,195الكلي مجموع299,280,000الكلي 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

2022/1/23

 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


