
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

570.63االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد570.42409,889,817 االغالق

28المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

5المرتفعة0.21328,512,131-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

14المستقره224

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NGIR0.6100.550-9.84للتأمين الخليجBUND0.1000.11010.00المتحد المصرف

HNTI8.9008.500-4.49السياحية االستثماراتIIEW4.6205.0809.96الهندسية لالعمال العراقية

BIIB0.5200.500-3.85االسالمي  المصرفAAHP0.9501.0409.47الزراعي لالنتاج االهلية

BNOI1.6601.640-1.20االهلي المصرفBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

SKTA2.9902.960-1.00الكرخ العاب مدينةBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

IICM1.0201.010-0.98الكارتون صناعات

BBOB1.0501.040-0.95بغداد 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)

BBOB152,250,19946.31.040بغداد مصرفBBOB146,394,42235.71.040بغداد مصرف

BNOI48,771,00014.81.640االهلي المصرفBSUC100,698,13924.60.450سومر مصرف

BSUC45,314,16313.80.450سومر مصرفBUND50,500,00012.30.110المتحد المصرف

IBSD22,132,4116.74.130الغازية  بغدادBIME50,000,00012.20.190االوسط الشرق مصرف

IMAP11,532,0323.52.690الدوائية المنصورBNOI30,050,0007.31.640االهلي المصرف

BIME9,500,0002.90.190االوسط الشرق مصرفSNUC5,500,0001.30.520للمقاوالت النخبة

TASC6,269,1001.97.830سيل اسياIBSD5,360,8321.34.130الغازية  بغداد

388,503,39394.78295,768,90590.03

328,512,131الكلي مجموع409,889,817الكلي 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

2022/2/13

 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 عدد7,296,145,905

4المتدولة الشركات

1المرتفعة7,506,810,039

1المنخفضة

2المستقره29

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM4.0204.000-0.50االنشائية  الفلوجةIKHC2.5702.5800.39االنشائية  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)

BMUI7,000,020,00093.21.000االسالمي المستشار مصرفBMUI7,000,020,00095.91.000االسالمي المستشار مصرف

BINT499,800,0006.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0004.01.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM4,292,0830.14.000االنشائية  الفلوجةIFCM1,071,2600.04.000االنشائية  الفلوجة

IKHC2,697,9560.02.580االنشائية  الخازرIKHC1,054,6450.02.580االنشائية  الخازر

7,296,145,905100.007,506,810,039100.00

7,506,810,039الكلي مجموع7,296,145,905الكلي 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

2022/2/13

 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


