
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.80االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد596.21796,984,813 االغالق

33المتدولة الشركات1.26% التغير نسبه

11المرتفعة7.41465,362,708(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

15المستقره414

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

NGIR0.5000.450-10.00للتأمين الخليجBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

IMAP2.6802.600-2.99الدوائية المنصورBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

HKAR0.9700.950-2.06كربالء فنادقBMFI0.1800.1905.56الموصل مصرف

SNUC0.5200.510-1.92للمقاوالت النخبةBIIB0.5000.5204.00االسالمي  المصرف

BNOI1.6101.590-1.24االهلي المصرفBIBI0.3100.3203.23االستثمار مصرف

HISH11.35011.250-0.88عشتار فنادقBBOB1.0801.1102.78بغداد مصرف

TASC8.1408.080-0.74سيل اسياBMNS0.5100.5201.96المنصور مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB93,720,77520.11.110بغداد مصرفBGUC156,265,27619.60.180الخليج مصرف

IBSD72,973,20115.74.520الغازية  بغدادBIME140,565,25517.60.190االوسط الشرق مصرف

TASC50,634,28810.98.080سيل اسياBMFI127,591,02516.00.190الموصل مصرف

BSUC39,251,2948.40.510سومر مصرفBUND119,499,43215.00.110المتحد المصرف

BNOI33,980,0007.31.590االهلي المصرفBBOB85,118,42110.71.110بغداد مصرف

BGUC28,111,2726.00.180الخليج مصرفBSUC76,963,3219.70.510سومر مصرف

BIME26,415,1755.70.190االوسط الشرق مصرفBNOI21,285,0002.71.590االهلي المصرف

727,287,73091.25345,086,00574.15

465,362,708الكلي مجموع796,984,813الكلي 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

2022/2/28

 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 عدد3,797,888,039

8المتدولة الشركات

3المرتفعة4,007,931,007

2المنخفضة

3المستقره45

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC2.6002.570-1.15االنشائية  الخازرBUOI0.3300.38015.15االتحاد مصرف

IFCM3.9403.900-1.02االنشائية  الفلوجةBROI0.3900.4002.56األئتمان مصرف

HASH7.0007.1502.14اشور فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

 ) الكلي

%)

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BMUI3,500,020,00087.31.000االسالمي المستشار مصرفBMUI3,500,020,00092.21.000االسالمي المستشار مصرف

BINT499,800,00012.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0007.71.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM4,987,7580.13.900االنشائية  الفلوجةNDSA1,825,0000.050.480للتأمين السالم دار

HASH1,530,0120.047.150اشور فندقIFCM1,300,1740.033.900االنشائية  الفلوجة

NDSA876,0000.020.480للتأمين السالم دارIKHC235,0000.012.570االنشائية  الخازر

IKHC602,9000.022.570االنشائية  الخازرHASH216,5160.017.150اشور فندق

BROI72,5000.0020.400األئتمان مصرفBROI181,2500.0050.400األئتمان مصرف

3,797,777,940100.004,007,889,170100.00

4,007,931,007الكلي مجموع3,797,888,039الكلي 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

2022/2/28

 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




