
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

576.91االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد577.96506,027,739 االغالق

25المتدولة الشركات0.18% التغير نسبه

7المرتفعة1.05630,557,509(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره539

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

IIEW5.5805.030-9.86الهندسية لالعمال العراقيةIITC14.50015.3005.52للسجاد العراقية

IMAP2.6002.450-5.77الدوائية المنصورBMNS0.5000.5102.00المنصور مصرف

IMIB2.5902.450-5.41والدراجات المعدنيةBBOB1.0401.0601.92بغداد مصرف

AIRP19.50019.000-2.56الزراعية المنتجاتBNOI1.6001.6201.25االهلي المصرف

SNUC0.5300.520-1.89للمقاوالت النخبةAIPM4.7504.8001.05اللحوم تسويق

IIDP1.0801.070-0.93للتمور  العراقيةHISH10.25010.3500.98عشتار فنادق

IMOS5.5205.500-0.36الحديثة الخياطةTASC8.0208.0700.62سيل اسيا

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)

BBOB145,749,16223.11.060بغداد مصرفBBOB138,170,00027.31.060بغداد مصرف

IBSD129,357,06720.54.300الغازية  بغدادBSUC104,545,24020.70.510سومر مصرف

TASC100,299,50315.98.070سيل اسياBCOI97,801,47019.30.590التجاري المصرف

IMAP65,498,86310.42.450الدوائية المنصورBGUC34,166,6656.80.170الخليج مصرف

BCOI57,135,8539.10.590التجاري المصرفIBSD30,116,9756.04.300الغازية  بغداد

BSUC53,328,0728.50.510سومر مصرفIMAP26,136,6785.22.450الدوائية المنصور

BNOI17,962,7542.81.620االهلي المصرفBMNS16,173,6663.20.510المنصور مصرف

447,110,69488.36569,331,27390.29

630,557,509الكلي مجموع506,027,739الكلي 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

2022/2/17

 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 عدد338,832,114

8المتدولة الشركات

3المرتفعة537,115,632

2المنخفضة

3المستقره67

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

BUOI0.2700.250-7.41االتحاد مصرفTZNI2.2502.4006.67لالتصاالت الخاتم

IKHC2.5602.500-2.34االنشائية  الخازرIFCM3.8104.0004.99االنشائية  الفلوجة

BROI0.3800.3902.63األئتمان 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)

BINT500,140,00093.11.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,200,00086.81.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM22,884,2814.34.000االنشائية  الفلوجةBUOI24,825,4047.30.250االتحاد مصرف

BUOI6,225,3511.20.250االتحاد مصرفBLAD10,100,0003.00.300االسالمي العطاء مصرف

IKHC3,765,0000.72.500االنشائية  الخازرIFCM6,206,7101.84.000االنشائية  الفلوجة

BLAD3,030,0000.60.300االسالمي العطاء مصرفIKHC1,500,0000.42.500االنشائية  الخازر

NDSA480,0000.10.480للتأمين السالم دارNDSA1,000,0000.30.480للتأمين السالم دار

BROI351,0000.10.390األئتمان مصرفBROI900,0000.30.390األئتمان مصرف

338,732,11499.97536,875,63299.96

537,115,632الكلي مجموع338,832,114الكلي 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

2022/2/17

 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


