
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

579.84االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد583.38655,013,063 االغالق

25المتدولة الشركات0.61% التغير نسبه

12المرتفعة3.54586,449,691(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

9المستقره404

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

BNOI1.6301.590-2.45االهلي المصرفBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

IMOS5.5505.500-0.90الحديثة الخياطةIMAP2.6002.6903.46الدوائية المنصور

IITC15.40015.300-0.65للسجاد العراقيةIIDP1.0601.0902.83للتمور  العراقية

SKTA2.9602.950-0.34الكرخ العاب مدينةHKAR0.9500.9702.11كربالء فنادق

HMAN12.50012.7502.00المنصور فندق

BBOB1.0401.0601.92بغداد مصرف

BCOI0.5900.6001.69التجاري المصرف

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)

TASC111,372,02019.08.150سيل اسياBMFI197,222,70430.10.160الموصل مصرف

IBSD102,821,91817.54.410الغازية  بغدادBUND148,000,00022.60.100المتحد المصرف

BNOI69,789,07611.91.590االهلي المصرفBSUC102,792,30715.70.510سومر مصرف

BBOB63,424,91610.81.060بغداد مصرفBBOB60,251,3819.21.060بغداد مصرف

IMAP62,919,28610.72.690الدوائية المنصورBNOI43,175,6646.61.590االهلي المصرف

BSUC52,424,0778.90.510سومر مصرفIMAP23,458,1833.62.690الدوائية المنصور

BMFI31,455,6335.40.160الموصل مصرفIBSD23,450,0003.64.410الغازية  بغداد

598,350,23991.35494,206,92584.27

586,449,691الكلي مجموع655,013,063الكلي 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

2022/2/22

 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 عدد299,095,000

7المتدولة الشركات

2المرتفعة521,043,320

2المنخفضة

3المستقره31

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

IKHC2.7002.600-3.70االنشائية  الخازرBLAD0.2500.2708.00االسالمي العطاء مصرف

IFCM3.9603.890-1.77االنشائية  الفلوجةBUOI0.3000.3206.67االتحاد 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)

BINT499,800,00095.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00098.31.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM9,762,9001.93.890االنشائية  الفلوجةIFCM2,560,0000.93.890االنشائية  الفلوجة

HASH9,697,0001.97.000اشور فندقHASH1,385,0000.57.000اشور فندق

IKHC1,539,9200.32.600االنشائية  الخازرIKHC600,0000.22.600االنشائية  الخازر

NDSA216,0000.040.480للتأمين السالم دارNDSA450,0000.20.480للتأمين السالم دار

BLAD24,3000.0050.270االسالمي العطاء مصرفBLAD90,0000.030.270االسالمي العطاء مصرف

BUOI3,2000.0010.320االتحاد مصرفBUOI10,0000.0030.320االتحاد مصرف

299,095,000100.00521,043,320100.00

521,043,320الكلي مجموع299,095,000الكلي 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

2022/2/22

 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


