
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

607.11االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد601.41979,637,236 االغالق

30المتدولة الشركات0.94-% التغير نسبه

2المرتفعة5.70765,191,588-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

11المستقره535
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 السابق

(دينار)

 سعر
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(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفSMOF11.05011.2601.90االلعاب لمدن الموصل

BCOI0.6600.620-6.06التجاري المصرفIIDP1.1001.1100.91للتمور  العراقية

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرف

BMFI0.2200.210-4.55الموصل مصرف

BMNS0.5400.520-3.70المنصور مصرف

BIBI0.3200.310-3.12االستثمار مصرف

IMOS5.5005.400-1.82الحديثة الخياطة

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)

BBOB355,347,21946.41.260بغداد مصرفBBOB281,278,16928.71.260بغداد مصرف

IBSD57,401,0907.54.480الغازية  بغدادBUND207,031,52521.10.110المتحد المصرف

BNOI45,010,8635.91.550االهلي المصرفBGUC146,847,05915.00.180الخليج مصرف

TASC36,101,2504.78.000سيل اسياBMFI91,850,0009.40.210الموصل مصرف

IIDP28,874,7543.81.110للتمور  العراقيةBIME53,326,6655.40.190االوسط الشرق مصرف

BGUC26,932,4713.50.180الخليج مصرفBSUC40,514,2104.10.510سومر مصرف

BUND22,796,9683.00.110المتحد المصرفBMNS37,500,0003.80.520المنصور مصرف

858,347,62887.62572,464,61374.81

765,191,588الكلي مجموع979,637,236الكلي 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

2022/3/3

 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 عدد7,411,114,066

4المتدولة الشركات

1المرتفعة2,637,885,917

1المنخفضة

2المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)
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% التغير
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BLAD0.3000.250-16.67االسالمي العطاء مصرفIFCM3.8303.8500.52االنشائية  الفلوجة

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)

BQAB1,631,918,40061.90.240القابض مصرفBQAB6,799,660,00091.70.240القابض مصرف

BINT999,600,00037.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,0007.91.700االسالمي الدولي المصرف

BLAD5,982,5170.20.250االسالمي العطاء مصرفBLAD23,354,0660.30.250االسالمي العطاء مصرف

IFCM385,0000.013.850االنشائية  الفلوجةIFCM100,0000.0013.850االنشائية  الفلوجة

7,411,114,066100.002,637,885,917100.00

2,637,885,917الكلي مجموع7,411,114,066الكلي 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

2022/3/3

 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


