
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

559.33االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد556.563,243,907,224 االغالق

29المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

4المرتفعة2.771,827,771,396-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

16المستقره458

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

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرفIIEW5.4806.0209.85الهندسية لالعمال العراقية

HKAR1.0000.950-5.00كربالء فنادقBIBI0.3000.3206.67االستثمار مصرف

IBSD3.9503.840-2.78الغازية  بغدادIITC15.00015.1000.67للسجاد العراقية

IMOS5.6005.500-1.79الحديثة الخياطةHISH9.2509.3000.54عشتار فنادق

SMRI2.3502.320-1.28العقارية  المعمورة

TASC7.7907.700-1.16سيل اسيا

IICM1.0301.020-0.97الكارتون صناعات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BIIB1,274,541,00069.70.510االسالمي  المصرفBIIB2,499,100,00077.00.510االسالمي  المصرف

BNOI124,374,4772.11.530االهلي المصرفBIME200,000,0006.20.190االوسط الشرق مصرف

IBSD86,298,7001.23.840الغازية  بغدادBGUC150,000,0004.60.150الخليج مصرف

TASC62,911,0586.87.700سيل اسياBNOI81,786,0552.51.530االهلي المصرف

IKLV48,772,5000.51.600اللقاحات النتاج الكنديBUND76,005,0002.30.110المتحد المصرف

HBAG38,225,4151.38.100بغداد فندقBSUC61,797,6001.90.380سومر مصرف

BIME38,000,0000.30.190االوسط الشرق مصرفBMFI41,131,7771.30.150الموصل مصرف

3,109,820,43295.871,673,123,15091.54

1,827,771,396الكلي مجموع3,243,907,224الكلي 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

2022/1/16

 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 عدد304,060,931المتداولة االسهم 

6المتدولة الشركات

2المرتفعة514,275,308 التداول قيمة

2المنخفضة

2المستقره58
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NAHF0.5500.500-9.09للتأمين االهليةBLAD0.2600.2807.69االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرفIFCM4.0504.0800.74االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINT496,400,00096.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT292,000,00096.01.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC9,493,6501.82.400االنشائية  الخازرBLAD5,300,0001.70.280االسالمي العطاء مصرف

IFCM6,310,1581.24.080االنشائية  الفلوجةIKHC3,793,0001.22.400االنشائية  الخازر

BLAD1,479,0000.30.280االسالمي العطاء مصرفIFCM1,542,9310.54.080االنشائية  الفلوجة

BROI380,0000.10.380األئتمان مصرفBROI1,000,0000.30.380األئتمان مصرف

NAHF212,5000.00.500للتأمين االهليةNAHF425,0000.10.500للتأمين االهلية

304,060,931100.00514,275,308100.00

514,275,308الكلي مجموع304,060,931الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

الصفقات

2022/1/16

 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


