
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

577.96االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد579.68251,409,665 االغالق

20المتدولة الشركات0.30% التغير نسبه

7المرتفعة1.72305,038,385(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

9المستقره253

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIEW5.0304.750-5.57الهندسية لالعمال العراقيةBIBI0.3000.3103.33االستثمار مصرف

BNOI1.6201.600-1.23االهلي المصرفBELF0.4400.4502.27ايالف مصرف

BBOB1.0601.050-0.94بغداد مصرفIMAP2.4502.5002.04الدوائية المنصور

IIDP1.0701.060-0.93للتمور  العراقيةHBAY79.00080.0001.27بابل فندق

IBSD4.3004.3501.16الغازية  بغداد

IMOS5.5005.5500.91الحديثة الخياطة

TASC8.0708.1100.50سيل 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)

IBSD110,216,79936.14.350الغازية  بغدادBSUC103,453,41141.10.510سومر مصرف

TASC80,274,54826.38.110سيل اسياBIME68,253,80227.10.180االوسط الشرق مصرف

BSUC52,763,24017.30.510سومر مصرفIBSD25,677,17710.24.350الغازية  بغداد

SKTA14,800,0004.92.960الكرخ العاب مدينةBMFI25,000,0009.90.150الموصل مصرف

BIME12,285,6844.00.180االوسط الشرق مصرفTASC9,912,4753.98.110سيل اسيا

HISH6,986,2502.310.350عشتار فنادقBCOI5,402,7782.10.590التجاري المصرف

HBAY4,646,1601.580.000بابل فندقSKTA5,000,0002.02.960الكرخ العاب مدينة

242,699,64396.54281,972,68192.44

305,038,385الكلي مجموع251,409,665الكلي 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

2022/2/20

 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
 

46المدرجة الشركات عدد313,422,848

6المتدولة الشركات

2المرتفعة505,378,887

2المنخفضة

2المستقره30
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الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق
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BLAD0.3000.250-16.67االسالمي العطاء مصرفBUOI0.2500.29016.00االتحاد مصرف

IFCM4.0003.970-0.75االنشائية  الفلوجةIKHC2.5002.7008.00االنشائية  الخازر

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)

BINT499,800,00098.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00093.81.700االسالمي الدولي المصرف

BUOI3,471,2500.70.290االتحاد مصرفBUOI11,987,0003.80.290االتحاد مصرف

BLAD1,775,4000.40.250االسالمي العطاء مصرفBLAD6,900,0002.20.250االسالمي العطاء مصرف

BROI195,0000.00.390األئتمان مصرفBROI500,0000.20.390األئتمان مصرف

IFCM126,4370.03.970االنشائية  الفلوجةIFCM31,8480.03.970االنشائية  الفلوجة

IKHC10,8000.02.700االنشائية  الخازرIKHC4,0000.02.700االنشائية  الخازر

313,422,848100.00505,378,887100.00

505,378,887الكلي مجموع313,422,848الكلي 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

2022/2/20

 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


