
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

556.56االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد553.36625,008,609 االغالق

26المتدولة الشركات0.57-% التغير نسبه

3المرتفعة3.20649,678,628-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

13المستقره368
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الشركة اسم
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الشركة

 السابق االغالق سعر
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

SNUC0.5300.480-9.43للمقاوالت النخبةIIEW6.0206.6209.97الهندسية لالعمال العراقية

BIBI0.3200.310-3.12االستثمار مصرفHKAR0.9501.0005.26كربالء فنادق

IBSD3.8403.750-2.34الغازية  بغدادHISH9.3009.4001.08عشتار فنادق

HMAN10.75010.500-2.33المنصور فندق

SBPT28.00027.500-1.79العام للنقل العراق بغداد

BNOI1.5301.510-1.31االهلي المصرف

INCP2.5302.500-1.19الكيمياوية الصناعات

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)

BAIB324,000,00049.91.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00048.01.080العراق اسيا مصرف

IBSD74,325,63011.43.750الغازية  بغدادBSUC60,596,5409.70.380سومر مصرف

BNOI53,518,6158.21.510االهلي المصرفBUND46,200,0007.40.110المتحد المصرف

IKLV31,248,0004.81.600اللقاحات النتاج الكنديBNOI35,823,1985.71.510االهلي المصرف

TASC30,550,8004.77.660سيل اسياBMFI33,400,0005.30.150الموصل مصرف

IMOS28,145,1004.35.500الحديثة الخياطةBCOI24,005,0003.80.620التجاري المصرف

BSUC23,026,6853.50.380سومر مصرفIBSD19,600,0003.13.750الغازية  بغداد

519,624,73883.14564,814,83086.94

649,678,628الكلي مجموع625,008,609الكلي 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

2022/1/17

 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 عدد7,121,059

6المتدولة الشركات

1المرتفعة15,302,830

3المنخفضة

2المستقره47
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق
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% التغير
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IKHC2.4002.310-3.75االنشائية  الخازرBLAD0.2800.31010.71االسالمي العطاء مصرف

VAMF0.5700.560-1.75لالستثمار االمين

IFCM4.0804.050-0.74االنشائية  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)

IFCM10,814,00070.74.050االنشائية  الفلوجةIFCM2,670,00037.54.050االنشائية  الفلوجة

IKHC2,882,30018.82.310االنشائية  الخازرVAMF2,000,00028.10.560لالستثمار االمين

VAMF1,120,0007.30.560لالستثمار االمينIKHC1,232,00017.32.310االنشائية  الخازر

NAHF249,5301.60.500للتأمين االهليةBLAD700,0009.80.310االسالمي العطاء مصرف

BLAD217,0001.40.310االسالمي العطاء مصرفNAHF499,0597.00.500للتأمين االهلية

BMUI20,0000.11.000االسالمي المستشار مصرفBMUI20,0000.31.000االسالمي المستشار مصرف

7,121,059100.0015,302,830100.00

15,302,830الكلي مجموع7,121,059الكلي 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

2022/1/17

 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


