
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

579.18االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد571.27419,573,132 االغالق

29المتدولة الشركات1.37-% التغير نسبه

3المرتفعة7.91546,846,476-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

21المستقره369

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IBSD4.4104.150-5.90الغازية  بغدادIITC14.50015.0003.45للسجاد العراقية

SMRI2.5102.430-3.19العقارية  المعمورةINCP2.4002.4301.25الكيمياوية الصناعات

IMOS5.6005.450-2.68الحديثة الخياطةAIRP18.90019.1001.06الزراعية المنتجات

HISH10.0009.900-1.00عشتار فنادق

TASC7.8807.850-0.38سيل اسيا

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)

IBSD180,013,99032.94.150الغازية  بغدادBBOB131,600,00031.41.060بغداد مصرف

BBOB139,496,00025.51.060بغداد مصرفBSUC114,925,95227.40.430سومر مصرف

TASC62,657,52011.57.850سيل اسياIBSD42,669,60010.24.150الغازية  بغداد

BSUC49,438,1599.00.430سومر مصرفBCOI33,320,9997.90.610التجاري المصرف

IMOS23,999,0004.45.450الحديثة الخياطةBGUC29,731,0007.10.160الخليج مصرف

BCOI20,325,9093.70.610التجاري المصرفBMNS27,105,0006.50.510المنصور مصرف

BMNS13,823,5502.50.510المنصور مصرفBUND11,010,0002.60.110المتحد المصرف

390,362,55193.04489,754,12989.56

546,846,476الكلي مجموع419,573,132الكلي 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

2022/2/6

 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 عدد1,125,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة2,836,250

1المنخفضة

1المستقره8

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

IKHC2.6302.570-2.28االنشائية  الخازرIFCM3.9804.0000.50االنشائية  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)

IFCM1,500,00052.94.000االنشائية  الفلوجةIKHC500,00044.42.570االنشائية  الخازر

IKHC1,286,25045.42.570االنشائية  الخازرIFCM375,00033.34.000االنشائية  الفلوجة

VZAF50,0001.80.200لالستثمار الزوراءVZAF250,00022.20.200لالستثمار الزوراء

1,125,000100.002,836,250100.00

2,836,250الكلي مجموع1,125,000الكلي 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

2022/2/6

 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


