
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

577.40االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد578.65828,114,187 االغالق

27المتدولة الشركات0.22% التغير نسبه

9المرتفعة1.25893,577,193(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره322

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

SNUC0.5100.500-1.96للمقاوالت النخبةAIRP18.25018.9003.56الزراعية المنتجات

SMRI2.7002.650-1.85العقارية  المعمورةHMAN13.75014.0001.82المنصور فندق

HKAR1.0000.990-1.00كربالء فنادقIBSD4.3304.3901.39الغازية  بغداد

IICM1.0201.010-0.98الكارتون صناعاتSKTA2.9603.0001.35الكرخ العاب مدينة

BBOB1.0601.050-0.94بغداد مصرفSMOF11.30011.4000.88االلعاب لمدن الموصل

HBAY78.00077.750-0.32بابل فندقHISH9.92010.0000.81عشتار فنادق

TASC7.8207.810-0.13سيل اسياBNOI1.5501.5600.65االهلي 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)

BBOB562,465,06462.91.050بغداد مصرفBBOB531,386,62764.21.050بغداد مصرف

IBSD113,493,53112.74.390الغازية  بغدادBSUC107,318,53213.00.400سومر مصرف

BNOI61,722,6976.91.560االهلي المصرفBCOI46,605,0005.60.610التجاري المصرف

BSUC42,927,4134.80.400سومر مصرفBNOI39,508,7744.81.560االهلي المصرف

BCOI28,429,0503.20.610التجاري المصرفBIBI29,850,0003.60.300االستثمار مصرف

BMNS11,433,5441.30.510المنصور مصرفIBSD25,889,8203.14.390الغازية  بغداد

IMOS10,800,0001.25.400الحديثة الخياطةBMNS22,418,7142.70.510المنصور مصرف

802,977,46796.96831,271,29993.03

893,577,193الكلي مجموع828,114,187الكلي 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

2022/2/1

 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 عدد3,379,000

2المتدولة الشركات

2المرتفعة10,486,630

0المنخفضة

0المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC2.4102.6007.88االنشائية  الخازر

IFCM3.9704.0000.76االنشائية  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)

IKHC5,466,80052.12.600االنشائية  الخازرIKHC2,120,00062.72.600االنشائية  الخازر

IFCM5,019,83047.94.000االنشائية  الفلوجةIFCM1,259,00037.34.000االنشائية  الفلوجة

3,379,000100.0010,486,630100.00

10,486,630الكلي مجموع3,379,000الكلي 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

2022/2/1

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


