
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.05االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد569.731,023,807,954 االغالق

25المتدولة الشركات0.12% التغير نسبه

7المرتفعة0.68846,506,622(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره341

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

NGIR0.5500.500-9.09للتأمين الخليجBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفBSUC0.4500.4704.44سومر مصرف

BNOI1.6401.590-3.05االهلي المصرفIIDP1.0701.1002.80للتمور  العراقية

SBPT28.00027.500-1.79العام للنقل العراق بغدادSNUC0.5200.5301.92للمقاوالت النخبة

SMRI2.4302.400-1.23العقارية  المعمورةTASC7.8307.9501.53سيل اسيا

IICM1.0101.000-0.99الكارتون صناعاتSKTA2.9502.9901.36الكرخ العاب مدينة

HISH10.30010.250-0.49عشتار فنادقIMAP2.6602.6800.75الدوائية المنصور

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)

TASC307,653,10036.37.950سيل اسياBIME315,553,02230.80.180االوسط الشرق مصرف

BBOB231,953,93327.41.040بغداد مصرفBGUC229,054,25422.40.170الخليج مصرف

BNOI76,597,5009.01.590االهلي المصرفBBOB224,850,00022.01.040بغداد مصرف

BIME56,799,5446.70.180االوسط الشرق مصرفBSUC104,242,82010.20.470سومر مصرف

BSUC46,929,2695.50.470سومر مصرفBNOI47,750,0004.71.590االهلي المصرف

BGUC38,688,7314.60.170الخليج مصرفTASC38,883,0003.87.950سيل اسيا

IBSD16,904,2512.04.100الغازية  بغدادBMNS21,000,0002.10.500المنصور مصرف

981,333,09695.85775,526,32791.61

846,506,622الكلي مجموع1,023,807,954الكلي 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

2022/2/15

 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 عدد340,415,595

5المتدولة الشركات

2المرتفعة538,790,250

1المنخفضة

2المستقره61

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

NDSA0.6000.480-20.00للتأمين السالم دارHASH6.4007.50017.19اشور فندق

BUOI0.2900.3003.40االتحاد 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)

BINT499,800,00092.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00086.41.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM20,636,3043.84.000االنشائية  الفلوجةBUOI34,685,29410.20.300االتحاد مصرف

BUOI10,933,5882.00.300االتحاد مصرفNDSA5,990,5341.80.480للتأمين السالم دار

HASH4,490,4520.87.500اشور فندقIFCM5,159,0761.54.000االنشائية  الفلوجة

NDSA2,929,9060.50.480للتأمين السالم دارHASH580,6910.27.500اشور فندق

340,415,595100.00538,790,250100.00

538,790,250الكلي مجموع340,415,595الكلي 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

2022/2/15

 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


