
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

579.68االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد579.84187,803,866 االغالق

19المتدولة الشركات0.03% التغير نسبه

6المرتفعة0.16322,371,905(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

9المستقره233

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

BUND0.1100.100-9.09المتحد المصرفSMRI2.5702.6904.67العقارية  المعمورة

SMOF11.31011.150-1.41االلعاب لمدن الموصلIMIB2.4502.5504.08والدراجات المعدنية

BBOB1.0501.040-0.95بغداد مصرفIMAP2.5002.6004.00الدوائية المنصور

TASC8.1108.100-0.12سيل اسياBNOI1.6001.6301.88االهلي المصرف

IITC15.30015.4000.65للسجاد العراقية

IBSD4.3504.3700.46الغازية  بغداد

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)

IBSD84,246,82026.14.370الغازية  بغدادBSUC98,539,10952.50.510سومر مصرف

TASC72,357,89522.48.100سيل اسياBNOI19,608,96010.41.630االهلي المصرف

BSUC50,255,14615.60.510سومر مصرفIBSD19,368,00010.34.370الغازية  بغداد

SMRI38,939,67012.12.690العقارية  المعمورةSMRI15,040,0008.02.690العقارية  المعمورة

BNOI31,961,9269.91.630االهلي المصرفBBOB10,000,0005.31.040بغداد مصرف

SMOF11,160,3263.511.150االلعاب لمدن الموصلTASC8,870,0004.78.100سيل اسيا

BBOB10,400,0003.21.040بغداد مصرفBCOI4,500,0002.40.590التجاري المصرف

175,926,06993.68299,321,78292.85

322,371,905الكلي مجموع187,803,866الكلي 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

2022/2/21

 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 عدد297,650,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة502,740,950

1المنخفضة

4المستقره17

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

IFCM3.9703.960-0.25االنشائية  الفلوجةBUOI0.2900.3003.45االتحاد 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)

BINT499,800,00099.41.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00098.81.700االسالمي الدولي المصرف

HASH1,400,0000.37.000اشور فندقNDSA2,000,0000.70.480للتأمين السالم دار

NDSA960,0000.20.480للتأمين السالم دارBUOI920,0000.30.300االتحاد مصرف

BUOI267,0000.10.300االتحاد مصرفBROI500,0000.20.390األئتمان مصرف

BROI195,0000.040.390األئتمان مصرفHASH200,0000.17.000اشور فندق

IFCM118,9500.023.960االنشائية  الفلوجةIFCM30,0000.013.960االنشائية  الفلوجة

297,650,000100.00502,740,950100.00

502,740,950الكلي مجموع297,650,000الكلي 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

2022/2/21

 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


