
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.73االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد576.91588,858,286 االغالق

25المتدولة الشركات1.26% التغير نسبه

6المرتفعة7.18851,897,823(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره463

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

IMIB2.8702.590-9.76والدراجات المعدنيةBSUC0.4700.5108.51سومر مصرف

IITC15.50014.500-6.45للسجاد العراقيةSMRI2.4002.5707.08العقارية  المعمورة

IMAP2.6802.600-2.99الدوائية المنصورIBSD4.1004.3004.88الغازية  بغداد

IIDP1.1001.080-1.82للتمور  العراقيةSBPT27.50027.7500.91العام للنقل العراق بغداد

BCOI0.6000.590-1.67التجاري المصرفTASC7.9508.0200.88سيل اسيا

HBAY80.00079.000-1.25بابل فندقBNOI1.5901.6000.63االهلي المصرف

SKTA2.9902.960-1.00الكرخ العاب مدينة

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)

TASC406,111,92547.78.020سيل اسياBBOB124,324,68221.11.040بغداد مصرف

BBOB129,297,66915.21.040بغداد مصرفBSUC120,695,39420.50.510سومر مصرف

IBSD103,906,96212.24.300الغازية  بغدادBIME106,209,54118.00.180االوسط الشرق مصرف

BSUC57,083,9696.70.510سومر مصرفTASC50,802,5008.68.020سيل اسيا

BCOI29,736,0003.50.590التجاري المصرفBCOI50,400,0008.60.590التجاري المصرف

BNOI25,816,0003.01.600االهلي المصرفBGUC35,500,0006.00.170الخليج مصرف

BIME19,117,7172.20.180االوسط الشرق مصرفIBSD24,653,3544.24.300الغازية  بغداد

512,585,47187.05771,070,24290.51

851,897,823الكلي مجموع588,858,286الكلي 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

2022/2/16

 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 عدد5,324,019,346

6المتدولة الشركات

1المرتفعة2,046,033,581

3المنخفضة

2المستقره68

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

BUOI0.3000.270-10.00االتحاد مصرفBLAD0.2500.30020.00االسالمي العطاء مصرف

HASH7.5007.000-6.67اشور فندق

IFCM4.0003.810-4.75االنشائية  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)

BLAD1,503,021,50073.50.300االسالمي العطاء مصرفBLAD5,010,300,00094.10.300االسالمي العطاء مصرف

BINT499,800,00024.41.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0005.51.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM38,952,6001.93.810االنشائية  الفلوجةIFCM10,175,6770.23.810االنشائية  الفلوجة

NDSA1,680,0000.10.480للتأمين السالم دارBUOI5,906,6690.10.270االتحاد مصرف

BUOI1,620,4800.10.270االتحاد مصرفNDSA3,500,0000.10.480للتأمين السالم دار

HASH959,0000.057.000اشور فندقHASH137,0000.0037.000اشور فندق

5,324,019,346100.002,046,033,581100.00

2,046,033,581الكلي مجموع5,324,019,346الكلي 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

2022/2/16

 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


