
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

564.29االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد563.59428,896,545 االغالق

24المتدولة الشركات0.12-% التغير نسبه

6المرتفعة0.70599,123,283-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره543

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

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفIIEW4.1304.5409.93الهندسية لالعمال العراقية

HKAR1.0000.980-2.00كربالء فنادقBNOI1.5101.5905.30االهلي المصرف

SNUC0.5200.510-1.92للمقاوالت النخبةIMOS5.4905.5901.82الحديثة الخياطة

IMAP2.8302.800-1.06الدوائية المنصورBCOI0.6200.6301.61التجاري المصرف

BBOB1.0000.990-1.00بغداد مصرفINCP2.5402.5801.57الكيمياوية الصناعات

SMRI2.3802.370-0.42العقارية  المعمورةIKLV1.6101.6301.24اللقاحات النتاج الكندي

IBSD4.1004.090-0.24الغازية  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)

BBOB184,163,50030.70.990بغداد مصرفBBOB184,620,00043.00.990بغداد مصرف

BNOI162,235,00427.11.590االهلي المصرفBNOI103,720,07024.21.590االهلي المصرف

TASC84,343,72914.17.850سيل اسياBUND35,000,0008.20.110المتحد المصرف

IKLV52,913,0408.81.630اللقاحات النتاج الكنديIKLV32,508,0007.61.630اللقاحات النتاج الكندي

IMAP26,706,6814.52.800الدوائية المنصورBCOI11,250,0002.60.630التجاري المصرف

IMOS25,273,8904.25.590الحديثة الخياطةTASC10,748,0892.57.850سيل اسيا

IBSD19,179,9003.24.090الغازية  بغدادIMAP9,508,8982.22.800الدوائية المنصور

387,355,05790.31554,815,74392.60

599,123,283الكلي مجموع428,896,545الكلي 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

2022/1/11

 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 عدد175,358,165

6المتدولة الشركات

3المرتفعة278,993,894

1المنخفضة

2المستقره94

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

VWIF0.2700.250-7.41لالستثمار الوئامBLAD0.1800.21016.67االسالمي العطاء مصرف

IKHC2.0002.1005.00االنشائية  الخازر

IFCM4.0604.0800.49االنشائية  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)

BINT249,985,00089.61.700االسالمي الدولي المصرفBINT147,050,00083.91.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM24,257,1108.74.080االنشائية  الفلوجةBLAD21,977,14112.50.210االسالمي العطاء مصرف

BLAD4,281,5281.50.210االسالمي العطاء مصرفIFCM5,950,0023.44.080االنشائية  الفلوجة

IKHC362,5000.12.100االنشائية  الخازرIKHC175,0000.12.100االنشائية  الخازر

BANS75,0000.031.000االسالمي االنصاري مصرفVWIF131,0220.10.250لالستثمار الوئام

VWIF32,7560.010.250لالستثمار الوئامBANS75,0000.041.000االسالمي االنصاري مصرف

175,358,165100.00278,993,894100.00

278,993,894الكلي مجموع175,358,165الكلي 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

2022/1/11

 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


