
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

557.71االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد557.34619,166,575 االغالق

25المتدولة الشركات0.07-% التغير نسبه

7المرتفعة0.37848,832,346-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره458

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIEW5.6705.110-9.88الهندسية لالعمال العراقيةHKAR0.9501.0005.26كربالء فنادق

IICM1.0300.990-3.88الكارتون صناعاتHMAN10.50010.7502.38المنصور فندق

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفSNUC0.5000.5102.00للمقاوالت النخبة

NGIR0.6700.650-2.99للتأمين الخليجTASC7.7707.8901.54سيل اسيا

BNOI1.5101.480-1.99االهلي المصرفIKLV1.6201.6401.23اللقاحات النتاج الكندي

BMNS0.5200.510-1.92المنصور مصرفHNTI8.5508.6000.58السياحية االستثمارات

AIRP18.50018.250-1.35الزراعية المنتجاتIBSD3.9804.0000.50الغازية  بغداد

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)

BAIB324,000,00038.21.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00048.51.080العراق اسيا مصرف

TASC175,530,04420.77.890سيل اسياBSUC101,238,95316.40.380سومر مصرف

IBSD137,098,82616.24.000الغازية  بغدادIBSD34,350,7845.54.000الغازية  بغداد

BSUC38,470,8024.50.380سومر مصرفIICM26,090,8394.20.990الكارتون صناعات

BNOI38,349,5004.51.480االهلي المصرفBNOI25,825,0004.21.480االهلي المصرف

SMRI38,085,1504.52.320العقارية  المعمورةTASC22,379,0353.67.890سيل اسيا

IICM26,064,7473.10.990الكارتون صناعاتBMFI17,614,0002.80.150الموصل مصرف

527,498,61185.19777,599,07091.61

848,832,346الكلي مجموع619,166,575الكلي 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

2022/1/24

 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 عدد308,695,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة528,907,800

2المنخفضة

3المستقره62

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2900.270-6.90االسالمي العطاء مصرفIKHC2.3702.4302.53االنشائية  الخازر

IFCM3.9303.920-0.25االنشائية  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)

BINT499,800,00094.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00095.21.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM24,786,4504.73.920االنشائية  الفلوجةVWIF6,610,0002.10.250لالستثمار الوئام

IKHC2,454,9000.52.430االنشائية  الخازرIFCM6,310,0002.03.920االنشائية  الفلوجة

VWIF1,652,5000.30.250لالستثمار الوئامIKHC1,020,0000.32.430االنشائية  الخازر

BLAD202,5000.00.270االسالمي العطاء مصرفBLAD750,0000.20.270االسالمي العطاء مصرف

TZNI11,4500.02.290لالتصاالت الخاتمTZNI5,0000.02.290لالتصاالت الخاتم

308,695,000100.00528,907,800100.00

528,907,800الكلي مجموع308,695,000الكلي 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

2022/1/24

 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


