
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

561.19االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد559.33283,691,001 االغالق

29المتدولة الشركات0.33-% التغير نسبه

7المرتفعة1.86414,566,493-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

10المستقره590

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

%

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفIIEW4.9905.4809.82الهندسية لالعمال العراقية

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفSNUC0.5000.5306.00للمقاوالت النخبة

IICM1.0501.030-1.90الكارتون صناعاتHMAN10.50010.7502.38المنصور فندق

IITC15.25015.000-1.64للسجاد العراقيةHKAR0.9801.0002.04كربالء فنادق

SBPT28.50028.050-1.58العام للنقل العراق بغدادBMNS0.5100.5201.96المنصور مصرف

SKTA3.0503.010-1.31الكرخ العاب مدينةAAHP0.9400.9501.06الزراعي لالنتاج االهلية

AIPM4.6104.550-1.30اللحوم تسويقBNOI1.5201.5300.66االهلي 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)

IBSD75,572,02518.23.950الغازية  بغدادBNOI45,524,50016.01.530االهلي المصرف

BNOI69,608,48516.81.530االهلي المصرفBSUC40,542,22014.30.380سومر مصرف

INCP45,552,00011.02.530الكيمياوية الصناعاتBMNS30,000,00010.60.520المنصور مصرف

TASC41,533,39210.07.790سيل اسياBMFI24,000,0008.50.150الموصل مصرف

IKLV35,967,0008.71.600اللقاحات النتاج الكنديIKLV22,620,0008.01.600اللقاحات النتاج الكندي

IMOS24,903,0006.05.600الحديثة الخياطةIBSD19,060,2706.73.950الغازية  بغداد

SKTA20,036,3504.83.010الكرخ العاب مدينةINCP18,100,0006.42.530الكيمياوية الصناعات

199,846,99070.45313,172,25375.54

414,566,493الكلي مجموع283,691,001الكلي 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

2022/1/13

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص

 

46المدرجة الشركات عدد184,673,678

5المتدولة الشركات

3المرتفعة293,434,460

1المنخفضة

1المستقره108

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

%

BTIB1.0000.900-10.00االسالمي الطيف مصرفIKHC2.1302.40012.68االنشائية  الخازر

BLAD0.2400.2608.33االسالمي العطاء مصرف

IFCM4.0404.0500.25االنشائية  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)

BINT249,900,00085.21.700االسالمي الدولي المصرفBINT147,000,00079.61.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM23,145,9457.94.050االنشائية  الفلوجةBLAD26,005,00014.10.260االسالمي العطاء مصرف

IKHC13,647,2654.72.400االنشائية  الخازرIKHC5,860,1733.22.400االنشائية  الخازر

BLAD6,651,2502.30.260االسالمي العطاء مصرفIFCM5,708,5053.14.050االنشائية  الفلوجة

BTIB90,0000.00.900االسالمي الطيف مصرفBTIB100,0000.10.900االسالمي الطيف مصرف

184,673,678100.00293,434,460100.00

293,434,460الكلي مجموع184,673,678الكلي 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

2022/1/13

 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


