
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

571.27االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد570.47914,686,310 االغالق

24المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

7المرتفعة0.80555,817,727-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره515

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

IMAP2.7002.650-1.85الدوائية المنصورBNOI1.5401.6909.74االهلي المصرف

IBSD4.1504.100-1.20الغازية  بغدادBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

BBOB1.0601.050-0.94بغداد مصرفHISH9.90010.1002.02عشتار فنادق

SKTA3.0002.980-0.67الكرخ العاب مدينةIMOS5.4505.5501.83الحديثة الخياطة

INCP2.4302.420-0.41الكيمياوية الصناعاتBCOI0.6100.6201.64التجاري المصرف

TASC7.8507.840-0.13سيل اسياSMRI2.4302.4601.23العقارية  المعمورة

IICM1.0101.0200.99الكارتون صناعات

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)

BNOI125,585,00022.61.690االهلي المصرفBGUC250,152,00927.30.170الخليج مصرف

IBSD70,838,60012.74.100الغازية  بغدادBIBI151,623,09716.60.300االستثمار مصرف

BIBI45,486,9298.20.300االستثمار مصرفBIME125,513,73613.70.190االوسط الشرق مصرف

BSUC43,185,6637.80.430سومر مصرفBSUC100,431,77511.00.430سومر مصرف

BGUC41,924,3217.50.170الخليج مصرفBNOI80,450,0008.81.690االهلي المصرف

IMOS36,182,9286.55.550الحديثة الخياطةBMFI51,932,5005.70.150الموصل مصرف

TASC27,869,2505.07.840سيل اسياBUND36,500,0004.00.110المتحد المصرف

796,603,11787.09391,072,69270.36

555,817,727الكلي مجموع914,686,310الكلي 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

2022/2/7

 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 عدد295,165,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة502,830,150

1المنخفضة

1المستقره15

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

IFCM4.0003.990-0.25االنشائية  الفلوجةIKHC2.5702.6001.17االنشائية  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)

BINT499,800,00099.41.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00099.61.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC2,709,7500.52.600االنشائية  الخازرIKHC1,085,0000.42.600االنشائية  الخازر

IFCM320,4000.13.990االنشائية  الفلوجةIFCM80,0000.033.990االنشائية  الفلوجة

295,165,000100.00502,830,150100.00

502,830,150الكلي مجموع295,165,000الكلي 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

2022/2/7

 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


