
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

578.65االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد578.04848,643,836 االغالق

24المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

3المرتفعة0.61972,664,097-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره464

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

HBAG8.9108.550-4.04بغداد فندقIKLV1.6301.6501.23اللقاحات النتاج الكندي

HKAR0.9900.950-4.04كربالء فنادقIBSD4.3904.4300.91الغازية  بغداد

SMRI2.6502.560-3.40العقارية  المعمورةTASC7.8107.8500.51سيل اسيا

IMAP2.7802.700-2.88الدوائية المنصور

BBOB1.0501.030-1.90بغداد مصرف

IIDP1.0801.070-0.93للتمور  العراقية

SBPT28.25028.000-0.88العام 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)

BBOB431,103,54444.31.030بغداد مصرفBBOB416,406,40249.11.030بغداد مصرف

IBSD115,980,67411.94.430الغازية  بغدادBSUC100,735,95611.90.400سومر مصرف

TASC102,434,05010.57.850سيل اسياBIBI70,150,0008.30.300االستثمار مصرف

BNOI68,596,0007.11.550االهلي المصرفBIME49,000,6425.80.190االوسط الشرق مصرف

IKLV58,819,2446.01.650اللقاحات النتاج الكنديBNOI44,000,0005.21.550االهلي المصرف

BSUC40,294,3824.10.400سومر مصرفIKLV35,789,1564.21.650اللقاحات النتاج الكندي

BIBI21,045,0002.20.300االستثمار مصرفBCOI30,500,0003.60.610التجاري المصرف

746,582,15687.97838,272,89586.18

972,664,097الكلي مجموع848,643,836الكلي 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

2022/2/2

 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 عدد301,085,309

3المتدولة الشركات

1المرتفعة523,153,586

0المنخفضة

2المستقره54

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC2.6002.6301.15االنشائية  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)

BINT499,800,00095.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00097.61.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM13,224,9862.54.000االنشائية  الفلوجةIKHC3,785,0001.32.630االنشائية  الخازر

IKHC10,128,6001.92.630االنشائية  الخازرIFCM3,300,3091.14.000االنشائية  الفلوجة

301,085,309100.00523,153,586100.00

523,153,586الكلي مجموع301,085,309الكلي 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

2022/2/2

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


