
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

599.71االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد597.06353,993,620 االغالق

24المتدولة الشركات0.44-% التغير نسبه

3المرتفعة2.65364,046,105-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره289

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

IIEW4.7504.500-5.26الهندسية لالعمال العراقيةIICM1.0201.0603.92الكارتون صناعات

AIPM4.8004.660-2.92اللحوم تسويقIITC15.50015.8001.94للسجاد العراقية

IKLV1.6001.570-1.87اللقاحات النتاج الكنديIIDP1.1001.1201.82للتمور  العراقية

IBSD4.4704.390-1.79الغازية  بغداد

HISH11.20011.000-1.79عشتار فنادق

BNOI1.5501.530-1.29االهلي المصرف

IMIB2.4802.450-1.21والدراجات المعدنية

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)

IBSD139,720,00038.44.390الغازية  بغدادBMFI88,600,00025.00.200الموصل مصرف

BBOB65,755,00018.11.240بغداد مصرفBBOB53,750,00015.21.240بغداد مصرف

TASC23,915,1506.67.960سيل اسياBIME48,023,06513.60.180االوسط الشرق مصرف

IMOS19,434,5915.35.300الحديثة الخياطةBUND47,068,47513.30.110المتحد المصرف

BMFI18,035,0005.00.200الموصل مصرفBSUC33,124,0009.40.530سومر مصرف

BSUC17,555,7204.80.530سومر مصرفIBSD31,921,0009.04.390الغازية  بغداد

BNOI15,633,3204.31.530االهلي المصرفBCOI12,002,0003.40.620التجاري المصرف

314,488,54088.84300,048,78182.42

364,046,105الكلي مجموع353,993,620الكلي 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

2022/3/7

 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 عدد590,692,540

5المتدولة الشركات

1المرتفعة1,007,930,866

0المنخفضة

4المستقره28

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.8503.8600.26االنشائية  الفلوجة

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)

BINT999,600,00099.21.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,00099.51.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM5,201,6930.53.860االنشائية  الفلوجةIFCM1,347,6010.23.860االنشائية  الفلوجة

IKHC3,010,9800.32.540االنشائية  الخازرIKHC1,198,9670.22.540االنشائية  الخازر

TZNI91,2000.012.400لالتصاالت الخاتمVWIF107,9720.020.250لالستثمار الوئام

VWIF26,9930.0030.250لالستثمار الوئامTZNI38,0000.012.400لالتصاالت الخاتم

590,692,540100.001,007,930,866100.00

1,007,930,866الكلي مجموع590,692,540الكلي 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

2022/3/7

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


