
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

601.41االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد599.71542,012,353 االغالق

26المتدولة الشركات0.28-% التغير نسبه

3المرتفعة1.701,083,516,737-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

12المستقره297
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفBSUC0.5100.5303.92سومر مصرف

BMFI0.2100.200-4.76الموصل مصرفIMAP2.5402.6002.36الدوائية المنصور

BIBI0.3100.300-3.23االستثمار مصرفHISH11.15011.2000.45عشتار فنادق

BBOB1.2601.240-1.59بغداد مصرف

SMOF11.26011.100-1.42االلعاب لمدن الموصل

AIRP19.00018.750-1.32الزراعية المنتجات

AIPM4.8504.800-1.03اللحوم تسويق

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)

HBAY723,989,92066.880.000بابل فندقBGUC149,560,32127.60.180الخليج مصرف

BBOB55,970,1175.21.240بغداد مصرفBIME140,500,00025.90.180االوسط الشرق مصرف

IBSD51,904,4744.84.470الغازية  بغدادBCOI56,000,00010.30.620التجاري المصرف

IMAP45,194,2504.22.600الدوائية المنصورBBOB45,322,3158.41.240بغداد مصرف

TASC37,524,5003.57.980سيل اسياBSUC35,100,0006.50.530سومر مصرف

BCOI34,905,0003.20.620التجاري المصرفBMFI32,400,0006.00.200الموصل مصرف

BGUC26,920,8582.50.180الخليج مصرفBUND20,000,0003.70.110المتحد المصرف

478,882,63688.35976,409,11990.11

1,083,516,737الكلي مجموع542,012,353الكلي 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

2022/3/6

 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 عدد590,703,720

5المتدولة الشركات

1المرتفعة1,037,245,890

1المنخفضة

3المستقره27
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IKHC2.6002.540-2.31االنشائية  الخازرHASH7.0007.1802.57اشور فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

BINT999,600,00096.41.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,00099.51.700االسالمي الدولي المصرف

IMCI30,560,5402.969.500الكيماوية الصنائعIKHC1,300,0000.22.540االنشائية  الخازر

IFCM3,653,6500.43.850االنشائية  الفلوجةIFCM949,0000.23.850االنشائية  الفلوجة

IKHC3,324,0000.32.540االنشائية  الخازرIMCI439,7200.169.500الكيماوية الصنائع

HASH107,7000.07.180اشور فندقHASH15,0000.07.180اشور فندق

590,703,720100.001,037,245,890100.00

1,037,245,890الكلي مجموع590,703,720الكلي 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

2022/3/6

 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


