
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.37االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد570.50698,364,879 االغالق

27المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

7المرتفعة1.13823,227,717(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره442

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

BUND0.1100.100-9.09المتحد المصرفBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

IIEW4.5104.200-6.87الهندسية لالعمال العراقيةBSUC0.4300.4504.65سومر مصرف

HMAN13.00012.500-3.85المنصور فندقIITC15.00015.5003.33للسجاد العراقية

SMRI2.4302.370-2.47العقارية  المعمورةBIBI0.3000.3103.33االستثمار مصرف

BNOI1.7201.680-2.33االهلي المصرفBBOB1.0301.0501.94بغداد مصرف

IMAP2.7902.730-2.15الدوائية المنصورHBAY77.75079.0001.61بابل فندق

IBSD4.1104.080-0.73الغازية  بغدادAIRP19.25019.5001.30الزراعية المنتجات

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)

BBOB321,998,00039.11.050بغداد مصرفBBOB311,000,00044.51.050بغداد مصرف

IBSD258,571,75931.44.080الغازية  بغدادBSUC100,774,79014.40.450سومر مصرف

BNOI44,035,0005.31.680االهلي المصرفIBSD64,365,6349.24.080الغازية  بغداد

BSUC43,343,1605.30.450سومر مصرفBMFI55,000,0007.90.160الموصل مصرف

TASC30,913,5003.87.830سيل اسياBUND37,000,0005.30.100المتحد المصرف

IMOS18,528,4002.35.500الحديثة الخياطةBNOI26,400,0003.81.680االهلي المصرف

SMRI12,802,4731.62.370العقارية  المعمورةBGUC25,447,3893.60.170الخليج مصرف

619,987,81388.78730,192,29288.70

823,227,717الكلي مجموع698,364,879الكلي 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

2022/2/9

 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 عدد296,363,735

5المتدولة الشركات

1المرتفعة508,864,410

1المنخفضة

3المستقره25

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

IFCM4.0504.000-1.23االنشائية  الفلوجةIKHC2.4802.75010.89االنشائية  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)

BINT499,800,00098.21.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00099.21.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM9,015,6601.84.000االنشائية  الفلوجةIFCM2,248,7350.84.000االنشائية  الفلوجة

BLAD25,0000.0050.250االسالمي العطاء مصرفBLAD100,0000.030.250االسالمي العطاء مصرف

IKHC13,7500.0032.750االنشائية  الخازرBWOR10,0000.0031.000االسالمي العالم مصرف

BWOR10,0000.0021.000االسالمي العالم مصرفIKHC5,0000.0022.750االنشائية  الخازر

296,363,735100.00508,864,410100.00

508,864,410الكلي مجموع296,363,735الكلي 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

2022/2/9

 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




