
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

563.59االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد561.192,956,226,910 االغالق

27المتدولة الشركات0.43-% التغير نسبه

6المرتفعة2.4016,363,250,172-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

9المستقره826

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

BNOI1.5901.520-4.40االهلي المصرفIIEW4.5404.9909.91الهندسية لالعمال العراقية

HMAN10.75010.500-2.33المنصور فندقBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

IBSD4.0904.000-2.20الغازية  بغدادBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

SNUC0.5100.500-1.96للمقاوالت النخبةBIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

BMNS0.5200.510-1.92المنصور مصرفAIPM4.6004.6100.22اللحوم تسويق

IKLV1.6301.600-1.84اللقاحات النتاج الكنديIMOS5.5905.6000.18الحديثة الخياطة

BCOI0.6300.620-1.59التجاري 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)

TASC15,021,429,44391.87.810سيل اسياTASC1,923,355,70165.17.810سيل اسيا

BNOI409,574,8652.51.520االهلي المصرفBAIB300,000,00010.11.080العراق اسيا مصرف

BAIB324,000,0002.01.080العراق اسيا مصرفBNOI267,238,5729.01.520االهلي المصرف

IBSD261,595,9021.64.000الغازية  بغدادBUND213,454,0007.20.110المتحد المصرف

HMAN120,750,0000.710.500المنصور فندقIBSD65,334,6172.24.000الغازية  بغداد

IKLV63,120,8340.41.600اللقاحات النتاج الكنديBMNS43,025,0001.50.510المنصور مصرف

IMOS49,106,8000.35.600الحديثة الخياطةIKLV39,418,0001.31.600اللقاحات النتاج الكندي

2,851,825,89096.4716,249,577,84599.31

16,363,250,172الكلي مجموع2,956,226,910الكلي 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

2022/1/12

 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 عدد176,247,482

6المتدولة الشركات

2المرتفعة269,652,207

1المنخفضة

3المستقره67

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

IFCM4.0804.040-0.98االنشائية  الفلوجةBLAD0.2100.24014.29االسالمي العطاء مصرف

IKHC2.1002.1301.43االنشائية  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)

BINT249,900,00092.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT147,000,00083.41.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM9,671,5983.64.040االنشائية  الفلوجةBLAD18,154,14110.30.240االسالمي العطاء مصرف

IKHC4,302,2001.62.130االنشائية  الخازرVWIF5,900,0003.30.250لالستثمار الوئام

BLAD4,000,9101.50.240االسالمي العطاء مصرفIFCM2,388,3411.44.040االنشائية  الفلوجة

VWIF1,475,0000.50.250لالستثمار الوئامIKHC2,030,0001.22.130االنشائية  الخازر

BROI302,5000.10.390األئتمان مصرفBROI775,0000.40.390األئتمان مصرف

176,247,482100.00269,652,207100.00

269,652,207الكلي مجموع176,247,482الكلي 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

2022/1/12

 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


