
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

586.92االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد588.80547,895,367 االغالق

22المتدولة الشركات0.32% التغير نسبه

9المرتفعة1.88301,978,768(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

9المستقره336
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BELF0.4500.440-2.22اٌالف مصرفBMFI0.1700.1805.88الموصل مصرف

BMNS0.5200.510-1.92المنصور مصرفIRMC12.55013.0003.59الجاهزة االلبسة

SMRI2.6502.600-1.89العقارٌة  المعمورةHISH11.00011.3503.18عشتار فنادق

IMIB2.5402.520-0.79والدراجات المعدنٌةBCOI0.6000.6101.67التجاري المصرف

IICM1.0101.0200.99الكارتون صناعات

BBOB1.0701.0800.93بغداد مصرف

IBSD4.4604.4900.67الغازٌة  بغداد
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 رمز

الشركة
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 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB83,657,27027.71.080بغداد مصرفBIME239,428,06743.70.180االوسط الشرق مصرف

IBSD78,226,71525.94.490الغازٌة  بغدادBMFI164,539,43230.00.180الموصل مصرف

BIME43,097,05214.30.180االوسط الشرق مصرفBBOB77,847,91614.21.080بغداد مصرف

TASC31,619,40010.58.140سٌل اسٌاIBSD17,439,7613.24.490الغازٌة  بغداد

BMFI29,617,0989.80.180الموصل مصرفBUND16,000,0002.90.110المتحد المصرف

IMAP8,145,7602.72.680الدوائٌة المنصورBMNS13,000,0002.40.510المنصور مصرف

HISH7,433,1592.511.350عشتار فنادقBGUC5,000,0000.90.170الخلٌج مصرف

533,255,17697.33281,796,45393.32

301,978,768الكلي مجموع547,895,367الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2022/2/24

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد2,460,864,936

5المتدولة الشركات

0المرتفعة1,163,857,766

0المنخفضة

5المستقره87

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)

BUOI661,402,90056.80.330االتحاد مصرفBUOI2,164,320,00087.90.330االتحاد مصرف

BINT499,800,00042.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00011.91.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM1,260,8660.13.940االنشائية  الفلوجةNDSA2,175,0000.10.480للتأمين السالم دار

NDSA1,044,0000.10.480للتأمين السالم دارIFCM319,9360.013.940االنشائية  الفلوجة

HASH350,0000.037.000اشور فندقHASH50,0000.0027.000اشور فندق

2,460,864,936100.001,163,857,766100.00

1,163,857,766الكلي مجموع2,460,864,936الكلي 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

2022/2/24

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


