
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

596.21االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد601.64875,457,172 االغالق

28المتدولة الشركات0.91% التغير نسبه

6المرتفعة5.43684,555,789(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

15المستقره396

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

NGIR0.4500.430-4.44للتأمين الخليجBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

HBAG8.6008.350-2.91بغداد فندقBBOB1.1101.1604.50بغداد مصرف

SNUC0.5100.500-1.96للمقاوالت النخبةBCOI0.6100.6303.28التجاري المصرف

BNOI1.5901.560-1.89االهلي المصرفIITC15.30015.7502.94للسجاد العراقية

HISH11.25011.100-1.33عشتار فنادقBKUI1.2701.3002.36كوردستان مصرف

IBSD4.5204.500-0.44الغازية  بغدادTASC8.0808.1200.50سيل اسيا

IMAP2.6002.590-0.38الدوائية المنصور

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)

BBOB257,265,87237.61.160بغداد مصرفBBOB225,008,06225.71.160بغداد مصرف

BNOI128,544,63918.81.560االهلي المصرفBMFI129,388,50414.80.200الموصل مصرف

IBSD66,122,8629.74.500الغازية  بغدادBSUC105,512,41212.10.510سومر مصرف

BSUC53,811,3307.90.510سومر مصرفBIME102,000,00011.70.190االوسط الشرق مصرف

BCOI48,741,0007.10.630التجاري المصرفBNOI81,317,0819.31.560االهلي المصرف

BMFI25,877,7013.80.200الموصل مصرفBCOI78,550,0009.00.630التجاري المصرف

IMAP25,348,0003.72.590الدوائية المنصورBUND74,610,0008.50.110المتحد المصرف

796,386,05990.97605,711,40488.48

684,555,789الكلي مجموع875,457,172الكلي 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

2022/3/1

 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 عدد5,228,279,342

8المتدولة الشركات

0المرتفعة4,752,188,713

1المنخفضة

7المستقره36

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUOI0.3800.360-5.26االتحاد مصرف

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)

BMUI3,250,020,00068.41.000االسالمي المستشار مصرفBMUI3,250,020,00062.21.000االسالمي المستشار مصرف

BINT999,600,00021.01.700االسالمي الدولي المصرفBUOI1,383,949,34226.50.360االتحاد مصرف

BUOI498,221,96310.50.360االتحاد مصرفBINT588,000,00011.21.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC1,929,2500.042.570االنشائية  الخازرBLAD5,000,0000.10.270االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,350,0000.030.270االسالمي العطاء مصرفIKHC755,0000.012.570االنشائية  الخازر

IFCM994,5000.023.900االنشائية  الفلوجةIFCM255,0000.0053.900االنشائية  الفلوجة

BQAB48,0000.0010.240القابض مصرفBQAB200,0000.0040.240القابض مصرف

5,228,179,342100.004,752,163,713100.00

4,752,188,713الكلي مجموع5,228,279,342الكلي 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

2022/3/1

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


