
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

601.64االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد607.11908,099,349 االغالق

24المتدولة الشركات0.91% التغير نسبه

12المرتفعة5.47785,355,827(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

5المستقره529

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

BKUI1.3001.250-3.85كوردستان مصرفBMFI0.2000.22010.00الموصل مصرف

IKLV1.6501.620-1.82اللقاحات النتاج الكنديBBOB1.1601.2709.48بغداد مصرف

TASC8.1208.000-1.48سيل اسياBUND0.1100.1209.09المتحد المصرف

IMAP2.5902.560-1.16الدوائية المنصورBIME0.1900.2005.26االوسط الشرق مصرف

SKTA2.9502.920-1.02الكرخ العاب مدينةBCOI0.6300.6604.76التجاري المصرف

SMOF11.15011.050-0.90االلعاب لمدن الموصلBMNS0.5200.5403.85المنصور مصرف

IBSD4.5004.480-0.44الغازية  بغدادSMRI2.6302.6801.90العقارية  المعمورة

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)

BBOB226,538,29528.81.270بغداد مصرفBMFI266,500,00029.30.220الموصل مصرف

TASC147,524,78618.88.000سيل اسياBBOB183,766,58020.21.270بغداد مصرف

BNOI74,201,6319.41.570االهلي المصرفBGUC91,751,96310.10.180الخليج مصرف

IBSD59,360,0457.64.480الغازية  بغدادBCOI83,251,7579.20.660التجاري المصرف

BMFI58,630,0007.50.220الموصل مصرفBSUC81,077,2188.90.510سومر مصرف

BCOI54,066,6146.90.660التجاري المصرفBNOI47,190,0005.21.570االهلي المصرف

BSUC41,349,3815.30.510سومر مصرفBMNS38,380,0004.20.540المنصور مصرف

791,917,51887.21661,670,75284.25

785,355,827الكلي مجموع908,099,349الكلي 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

2022/3/2

 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 عدد5,576,606,600

8المتدولة الشركات

3المرتفعة2,893,258,660

3المنخفضة

2المستقره50

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

BUOI0.3600.320-11.11االتحاد مصرفBLAD0.2700.30011.11االسالمي العطاء مصرف

HASH7.1507.000-2.10اشور فندقNHAM0.9801.0002.04للتأمين الحمراء

IFCM3.9003.830-1.79االنشائية  الفلوجةIKHC2.5702.6001.17االنشائية  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)

BINT1,009,800,00034.91.700االسالمي الدولي المصرفBLAD2,811,850,00050.40.300االسالمي العطاء مصرف

BLAD843,482,50029.20.300االسالمي العطاء مصرفBUOI1,650,520,00029.60.320االتحاد مصرف

BUOI501,667,20017.30.320االتحاد مصرفBINT594,000,00010.71.700االسالمي الدولي المصرف

BMUI500,000,00017.31.000االسالمي المستشار مصرفBMUI500,000,0009.01.000االسالمي المستشار مصرف

IFCM21,563,2000.73.830االنشائية  الفلوجةNHAM13,330,0000.21.000للتأمين الحمراء

NHAM13,330,0000.51.000للتأمين الحمراءIFCM5,600,0000.13.830االنشائية  الفلوجة

IKHC3,387,7600.12.600االنشائية  الخازرIKHC1,302,6000.022.600االنشائية  الخازر

5,576,602,600100.002,893,230,660100.00

2,893,258,660الكلي مجموع5,576,606,600الكلي 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

2022/3/2

 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


