
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

570.50االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد570.63750,456,987 االغالق

24المتدولة الشركات0.02% التغير نسبه

7المرتفعة0.13615,419,379(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره391

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

BMFI0.1600.150-6.25الموصل مصرفIIEW4.2004.62010.00الهندسية لالعمال العراقية

NGIR0.6500.610-6.15للتأمين الخليجHNTI8.4008.9005.95السياحية االستثمارات

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفSMRI2.3702.4001.27العقارية  المعمورة

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفIBSD4.0804.1301.23الغازية  بغداد

BIBI0.3100.300-3.23االستثمار مصرفIMOS5.5005.5500.91الحديثة الخياطة

HBAG8.6008.450-1.74بغداد فندقSKTA2.9702.9900.67الكرخ العاب مدينة

BNOI1.6801.660-1.19االهلي المصرفSMOF11.30011.3100.09االلعاب لمدن الموصل

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)

BBOB324,443,89452.71.050بغداد مصرفBBOB311,658,31241.51.050بغداد مصرف

IBSD75,890,08612.34.130الغازية  بغدادBSUC118,084,17415.70.450سومر مصرف

BSUC53,147,8788.60.450سومر مصرفBMFI81,250,00010.80.150الموصل مصرف

BNOI39,666,6006.41.660االهلي المصرفBIME62,125,0008.30.180االوسط الشرق مصرف

TASC20,480,5303.37.830سيل اسياBGUC56,250,0007.50.160الخليج مصرف

IMOS19,601,5733.25.550الحديثة الخياطةBIBI41,902,5005.60.300االستثمار مصرف

BIBI12,570,7502.00.300االستثمار مصرفBNOI24,165,0003.21.660االهلي المصرف

695,434,98692.67545,801,31288.69

615,419,379الكلي مجموع750,456,987الكلي 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

2022/2/10

 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 عدد318,356,774

5المتدولة الشركات

1المرتفعة531,685,256

2المنخفضة

2المستقره53

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

IKHC2.7502.570-6.55االنشائية  الخازرIFCM4.0004.0200.50االنشائية  الفلوجة

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

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)

BINT499,970,00094.01.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,100,00092.41.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM21,779,3814.14.020االنشائية  الفلوجةBROI9,568,7503.00.380األئتمان مصرف

NAHF4,219,7500.80.500للتأمين االهليةNAHF8,439,5002.70.500للتأمين االهلية

BROI3,636,1250.70.380األئتمان مصرفIFCM5,433,5241.74.020االنشائية  الفلوجة

IKHC2,080,0000.42.570االنشائية  الخازرIKHC815,0000.32.570االنشائية  الخازر

318,356,774100.00531,685,256100.00

531,685,256الكلي مجموع318,356,774الكلي 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

2022/2/10

 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


