
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.37االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد591.64240,361,699 االغالق

23المتدولة الشركات0.05% التغير نسبه

8المرتفعة0.27573,236,043(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره301

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

SKTA2.9802.900-2.68الكرخ العاب مدينةIIEW4.5004.7706.00الهندسية لالعمال العراقية

SMRI2.6802.610-2.61العقارية  المعمورةBELF0.4400.4502.27ايالف مصرف

BCOI0.6200.610-1.61التجاري المصرفIMOS5.3005.4001.89الحديثة الخياطة

INCP2.3802.370-0.42الكيمياوية الصناعاتBNOI1.5201.5401.32االهلي المصرف

IIDP1.1201.1300.89للتمور  العراقية

IBSD4.3504.3800.69الغازية  بغداد

IMAP2.6002.6100.38الدوائية 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)

TASC230,240,05540.27.960سيل اسياBBOB123,296,19951.31.230بغداد مصرف

BBOB151,654,32526.51.230بغداد مصرفTASC28,924,63012.07.960سيل اسيا

IMAP51,090,7508.92.610الدوائية المنصورIMAP19,575,0008.12.610الدوائية المنصور

IMOS29,127,0005.15.400الحديثة الخياطةIIDP10,047,1274.21.130للتمور  العراقية

SMRI22,918,0004.02.610العقارية  المعمورةBNOI9,232,0003.81.540االهلي المصرف

IBSD17,147,1403.04.380الغازية  بغدادSMRI8,800,0003.72.610العقارية  المعمورة

INCP15,634,6922.72.370الكيمياوية الصناعاتINCP6,592,6972.72.370الكيمياوية الصناعات

206,467,65385.90517,811,96190.33

573,236,043الكلي مجموع240,361,699الكلي 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

2022/3/9

 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 عدد2,705,495,767

5المتدولة الشركات

1المرتفعة1,720,930,950

0المنخفضة

4المستقره51

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BUOI0.3200.3303.13االتحاد مصرف

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)

BINT1,013,200,00058.91.700االسالمي الدولي المصرفBUOI2,108,050,10777.90.330االتحاد مصرف

BUOI704,657,03540.90.330االتحاد مصرفBINT596,000,00022.01.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM2,900,0000.23.860االنشائية  الفلوجةIFCM750,0000.033.860االنشائية  الفلوجة

BLAD163,5170.010.250االسالمي العطاء مصرفBLAD654,0660.020.250االسالمي العطاء مصرف

VWIF10,3990.0010.250لالستثمار الوئامVWIF41,5940.0020.250لالستثمار الوئام

2,705,495,767100.001,720,930,950100.00

1,720,930,950الكلي مجموع2,705,495,767الكلي 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

2022/3/9

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


