
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

578.04االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد579.18921,495,514 االغالق

24المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

7المرتفعة1.14883,118,459(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره333

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIEW5.0104.510-9.98الهندسية لالعمال العراقيةBSUC0.4000.4307.50سومر مصرف

HNTI9.2508.400-9.19السياحية االستثماراتBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

HMAN14.00013.000-7.14المنصور فندقIMOS5.4005.6003.70الحديثة الخياطة

SMRI2.5602.510-1.95العقارية  المعمورةBBOB1.0301.0602.91بغداد مصرف

INCP2.4302.400-1.23الكيمياوية الصناعاتAIPM4.7004.7501.06اللحوم تسويق

BNOI1.5501.540-0.65االهلي المصرفHBAG8.5508.6000.58بغداد فندق

IBSD4.4304.410-0.45الغازية  بغدادTASC7.8507.8800.38سيل 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)

BBOB567,703,31364.31.060بغداد مصرفBBOB540,275,43758.61.060بغداد مصرف

IBSD84,507,6509.64.410الغازية  بغدادBSUC104,542,08911.30.430سومر مصرف

BSUC41,819,8364.70.430سومر مصرفBGUC100,181,18410.90.160الخليج مصرف

HMAN27,692,5003.113.000المنصور فندقBIME61,264,6196.60.190االوسط الشرق مصرف

IMOS22,250,5002.55.600الحديثة الخياطةBCOI31,275,0033.40.610التجاري المصرف

SKTA19,770,0002.23.000الكرخ العاب مدينةBIBI19,637,2362.10.300االستثمار مصرف

BCOI19,077,7522.20.610التجاري المصرفIBSD19,090,0002.14.410الغازية  بغداد

876,265,56895.09782,821,55188.64

883,118,459الكلي مجموع921,495,514الكلي 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

2022/2/3

 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 عدد12,796,585,922

5المتدولة الشركات

0المرتفعة13,008,386,334

2المنخفضة

3المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

TZNI2.2902.250-1.75لالتصاالت الخاتم

IFCM4.0003.980-0.50االنشائية  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)

BMUI12,500,020,00096.11.000االسالمي المستشار مصرفBMUI12,500,020,00097.71.000االسالمي المستشار مصرف

BINT499,885,0003.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,050,0002.31.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM5,659,0000.043.980االنشائية  الفلوجةIFCM1,420,0000.013.980االنشائية  الفلوجة

IKHC2,314,0540.022.630االنشائية  الخازرIKHC870,0200.012.630االنشائية  الخازر

TZNI508,2800.0042.250لالتصاالت الخاتمTZNI225,9020.0022.250لالتصاالت الخاتم

12,796,585,922100.0013,008,386,334100.00

13,008,386,334الكلي مجموع12,796,585,922الكلي 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

2022/2/3

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


