
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

570.31االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد573.901,061,761,598 االغالق

20المتدولة الشركات0.63% التغير نسبه

7المرتفعة3.591,168,382,874(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

10المستقره514

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

TASC7.9507.820-1.64سيل اسياSMRI2.3402.5508.97العقارية  المعمورة

AIPM4.7504.700-1.05اللحوم تسويقHMAN11.82012.5005.75المنصور فندق

IKLV1.6201.610-0.62اللقاحات النتاج الكنديBBOB0.9901.0304.04بغداد مصرف

BIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

BNOI1.5401.5903.25االهلي المصرف

IICM0.9801.0103.06الكارتون صناعات

SBPT28.00028.1000.36العام للنقل العراق 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)

BBOB499,998,57642.81.030بغداد مصرفBBOB493,611,28746.51.030بغداد مصرف

BNOI296,301,60025.41.590االهلي المصرفBNOI191,635,00018.01.590االهلي المصرف

BCOI95,553,1648.20.600التجاري المصرفBCOI158,953,22315.00.600التجاري المصرف

IBSD84,956,0867.34.400الغازية  بغدادBSUC96,163,2509.10.380سومر مصرف

IKLV39,267,9003.41.610اللقاحات النتاج الكنديIKLV24,390,0002.31.610اللقاحات النتاج الكندي

SMRI37,330,0003.22.550العقارية  المعمورةIBSD19,359,5651.84.400الغازية  بغداد

BSUC36,542,0353.10.380سومر مصرفIICM16,750,0001.61.010الكارتون صناعات

1,000,862,32594.261,089,949,36093.29

1,168,382,874الكلي مجموع1,061,761,598الكلي 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

2022/1/30

 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
 

44المدرجة الشركات عدد294,885,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة502,301,800

0المنخفضة

2المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC2.4002.5004.17االنشائية  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)

BINT499,800,00099.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00099.71.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC1,701,8000.32.500االنشائية  الخازرIKHC685,0000.22.500االنشائية  الخازر

IFCM800,0000.24.000االنشائية  الفلوجةIFCM200,0000.14.000االنشائية  الفلوجة

294,885,000100.00502,301,800100.00

502,301,800الكلي مجموع294,885,000الكلي 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

2022/1/30

ربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


