
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

597.06االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد591.37162,360,357 االغالق

31المتدولة الشركات0.95-% التغير نسبه

4المرتفعة5.69366,364,552-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

19المستقره284

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

IICM1.0601.000-5.66الكارتون صناعاتSBPT27.75028.5002.70العام للنقل العراق بغداد

BKUI1.2501.200-4.00كوردستان مصرفSKTA2.9202.9802.05الكرخ العاب مدينة

IBSD4.3904.350-0.91الغازية  بغدادIKLV1.5701.5901.27اللقاحات النتاج الكندي

INCP2.4002.380-0.83الكيمياوية الصناعاتSMRI2.6502.6801.13العقارية  المعمورة

BBOB1.2401.230-0.81بغداد مصرف

BNOI1.5301.520-0.65االهلي المصرف

TASC7.9607.940-0.25سيل اسيا

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)

IBSD90,877,95024.84.350الغازية  بغدادIMAP29,075,00117.92.600الدوائية المنصور

IMAP75,652,25320.62.600الدوائية المنصورBSUC22,278,58513.70.530سومر مصرف

TASC63,585,80017.47.940سيل اسياIBSD21,040,00013.04.350الغازية  بغداد

SMRI48,883,00013.32.680العقارية  المعمورةSMRI18,900,00011.62.680العقارية  المعمورة

IMOS23,689,5276.55.300الحديثة الخياطةBIME14,000,0008.60.180االوسط الشرق مصرف

BSUC11,807,6503.20.530سومر مصرفBGUC13,000,0008.00.180الخليج مصرف

IIDP7,840,0002.11.120للتمور  العراقيةTASC8,010,0004.97.940سيل اسيا

126,303,58677.79322,336,17987.98

366,364,552الكلي مجموع162,360,357الكلي 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

2022/3/8

 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 عدد591,205,228

6المتدولة الشركات

1المرتفعة1,002,643,160

1المنخفضة

4المستقره13

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

IKHC2.5402.510-1.18االنشائية  الخازرHASH7.1807.2701.25اشور فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

BINT999,600,00099.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,00099.51.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC1,766,0000.22.510االنشائية  الخازرBLAD2,250,0000.40.250االسالمي العطاء مصرف

BLAD562,5000.10.250االسالمي العطاء مصرفIKHC700,0000.12.510االنشائية  الخازر

IFCM491,1000.053.860االنشائية  الفلوجةIFCM127,2280.023.860االنشائية  الفلوجة

HASH203,5600.027.270اشور فندقVZAF100,0000.020.200لالستثمار الزوراء
VZAF20,0000.0020.200لالستثمار الزوراءHASH28,0000.0057.270اشور فندق

591,205,228100.001,002,643,160100.00

1,002,643,160الكلي مجموع591,205,228الكلي 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

2022/3/8

 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


