
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.90االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد577.40765,362,555 االغالق

24المتدولة الشركات0.61% التغير نسبه

10المرتفعة3.50820,432,421(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

7المستقره376

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

IIEW5.5605.010-9.89الهندسية لالعمال العراقيةHBAG8.1008.91010.00بغداد فندق

SNUC0.5300.510-3.77للمقاوالت النخبةHMAN12.50013.75010.00المنصور فندق

IITC15.00014.500-3.33للسجاد العراقيةHISH9.0209.9209.98عشتار فنادق

BNOI1.5901.550-2.52االهلي المصرفHNTI8.6709.2506.69السياحية االستثمارات

IBSD4.4004.330-1.59الغازية  بغدادSMRI2.5502.7005.88العقارية  المعمورة

SKTA3.0002.960-1.33الكرخ العاب مدينةBSUC0.3800.4005.26سومر مصرف

SMOF11.35011.300-0.44االلعاب لمدن الموصلBBOB1.0301.0602.91بغداد مصرف

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)

BBOB535,296,28865.21.060بغداد مصرفBBOB513,801,06767.11.060بغداد مصرف

IKLV50,023,0006.11.620اللقاحات النتاج الكنديBSUC108,159,99414.10.400سومر مصرف

BSUC41,104,8985.00.400سومر مصرفBCOI47,723,0056.20.610التجاري المصرف

SMRI32,480,9004.02.700العقارية  المعمورةIKLV31,050,0004.11.620اللقاحات النتاج الكندي

BCOI29,106,0333.50.610التجاري المصرفSMRI12,530,0001.62.700العقارية  المعمورة

IBSD26,389,0003.24.330الغازية  بغدادBIME10,100,0001.30.190االوسط الشرق مصرف

IIEW21,733,8502.65.010الهندسية لالعمال العراقيةBMNS7,581,2861.00.510المنصور مصرف

730,945,35295.50736,133,96989.73

820,432,421الكلي مجموع765,362,555الكلي 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

2022/1/31

 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 عدد5,170,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة18,209,000

2المنخفضة

0المستقره30

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

IKHC2.5002.410-3.60االنشائية  الخازرNDSA0.5800.6003.45للتأمين السالم دار

IFCM4.0003.970-0.75االنشائية  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)

IFCM16,781,95092.23.970االنشائية  الفلوجةIFCM4,205,00081.33.970االنشائية  الفلوجة

IKHC1,127,0506.22.410االنشائية  الخازرNDSA500,0009.70.600للتأمين السالم دار

NDSA300,0001.60.600للتأمين السالم دارIKHC465,0009.02.410االنشائية  الخازر

5,170,000100.0018,209,000100.00

18,209,000الكلي مجموع5,170,000الكلي 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

2022/1/31

 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


