
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

570.47االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد569.371,054,753,886 االغالق

26المتدولة الشركات0.19-% التغير نسبه

5المرتفعة1.101,053,198,475-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

16المستقره546

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

BBOB1.0501.030-1.90بغداد مصرفIMAP2.6502.7905.28الدوائية المنصور

BCOI0.6200.610-1.61التجاري المصرفSNUC0.5000.5204.00للمقاوالت النخبة

SMRI2.4602.430-1.22العقارية  المعمورةBNOI1.6901.7201.78االهلي المصرف

IMOS5.5505.500-0.90الحديثة الخياطةAIRP19.10019.2500.79الزراعية المنتجات

SMOF11.35011.300-0.44االلعاب لمدن الموصلIBSD4.1004.1100.24الغازية  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)

BBOB513,708,52248.81.030بغداد مصرفBBOB496,174,68247.01.030بغداد مصرف

BNOI261,517,32024.81.720االهلي المصرفBNOI159,049,00015.11.720االهلي المصرف

IMAP53,376,8625.12.790الدوائية المنصورBGUC129,271,81012.30.170الخليج مصرف

BSUC44,960,3314.30.430سومر مصرفBSUC104,535,6549.90.430سومر مصرف

IBSD39,700,9243.84.110الغازية  بغدادBIME68,817,2346.50.190االوسط الشرق مصرف

TASC28,374,1702.77.840سيل اسياIMAP19,729,8871.92.790الدوائية المنصور

BGUC21,976,2082.10.170الخليج مصرفBCOI14,600,0001.40.610التجاري المصرف

992,178,26794.07963,614,33891.49

1,053,198,475الكلي مجموع1,054,753,886الكلي 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

2022/2/8

 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 عدد296,182,669

5المتدولة الشركات

1المرتفعة505,831,453

1المنخفضة

3المستقره21

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

IKHC2.6002.480-4.62االنشائية  الخازرIFCM3.9904.0501.50االنشائية  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)

BINT499,970,00098.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,100,00099.31.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM5,673,2881.14.050االنشائية  الفلوجةIFCM1,401,4220.54.050االنشائية  الفلوجة

VWIF145,5790.030.250لالستثمار الوئامVWIF582,3170.20.250لالستثمار الوئام

IKHC24,8000.0052.480االنشائية  الخازرVZAF88,9300.030.200لالستثمار الزوراء

VZAF17,7860.0040.200لالستثمار الزوراءIKHC10,0000.0032.480االنشائية  الخازر

296,182,669100.00505,831,453100.00

505,831,453الكلي مجموع296,182,669الكلي 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

2022/2/8

 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


