
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

553.36االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد547.53736,019,754 االغالق

31المتدولة الشركات1.05-% التغير نسبه

5المرتفعة5.83972,597,403-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

14المستقره600

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

HISH9.4009.020-4.04عشتار فنادقIIEW6.6207.2809.97الهندسية لالعمال العراقية

IBSD3.7503.600-4.00الغازية  بغدادSBPT27.50028.5003.64العام للنقل العراق بغداد

BIBI0.3100.300-3.23االستثمار مصرفBIIB0.5100.5201.96االسالمي  المصرف

SMRI2.3202.250-3.02العقارية  المعمورةSKTA3.0003.0200.67الكرخ العاب مدينة

BNOI1.5101.470-2.65االهلي المصرفIKLV1.6001.6100.63اللقاحات النتاج الكندي

HBAY80.00078.000-2.50بابل فندق

IIDP1.1001.080-1.82للتمور  العراقية

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)

IBSD514,621,55652.93.600الغازية  بغدادBGUC302,000,00041.00.150الخليج مصرف

TASC115,029,29011.87.550سيل اسياIBSD142,445,40819.43.600الغازية  بغداد

IKLV49,878,2005.11.610اللقاحات النتاج الكنديBSUC61,584,3108.40.380سومر مصرف

BGUC45,300,0004.70.150الخليج مصرفIKLV31,152,0004.21.610اللقاحات النتاج الكندي

BNOI41,385,7504.31.470االهلي المصرفBMNS31,000,0004.20.520المنصور مصرف

INCP30,612,5003.12.480الكيمياوية الصناعاتBNOI27,725,0003.81.470االهلي المصرف

IMAP29,514,3503.02.770الدوائية المنصورBMFI23,868,2233.20.150الموصل مصرف

619,774,94184.21826,341,64684.96

972,597,403الكلي مجموع736,019,754الكلي 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

2022/1/18

 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 عدد3,797,074,778

7المتدولة الشركات

2المرتفعة4,009,391,282

1المنخفضة

4المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم
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 االغالق سعر
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 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM4.0504.000-1.23االنشائية  الفلوجةBROI0.3800.3902.63األئتمان مصرف

IKHC2.3102.3501.73االنشائية  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)

BMUI3,500,020,00087.31.000االسالمي المستشار مصرفBMUI3,500,020,00092.21.000االسالمي المستشار مصرف

BINT496,400,00012.41.700االسالمي الدولي المصرفBINT292,000,0007.71.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM10,517,5820.34.000االنشائية  الفلوجةIFCM2,624,7780.14.000االنشائية  الفلوجة

IKHC891,2000.02.350االنشائية  الخازرNDSA1,000,0000.00.580للتأمين السالم دار

TZNI690,0000.02.300لالتصاالت الخاتمBROI750,0000.00.390األئتمان مصرف

NDSA580,0000.00.580للتأمين السالم دارIKHC380,0000.02.350االنشائية  الخازر

BROI292,5000.00.390األئتمان مصرفTZNI300,0000.02.300لالتصاالت الخاتم

3,797,074,778100.004,009,391,282100.00

4,009,391,282الكلي مجموع3,797,074,778الكلي 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

2022/1/18

 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


