
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.64االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد591.42428,532,657 االغالق

24المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

9المرتفعة0.22539,036,277-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره322

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفHMAN13.00013.9006.92المنصور فندق

SBPT28.50027.750-2.63العام للنقل العراق بغدادBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

SKTA2.9002.830-2.41الكرخ العاب مدينةBSUC0.5300.5503.77سومر مصرف

BMNS0.5200.510-1.92المنصور مصرفIIDP1.1301.1501.77للتمور  العراقية

BBOB1.2301.210-1.63بغداد مصرفSMRI2.6102.6501.53العقارية  المعمورة

IBSD4.3804.360-0.46الغازية  بغدادIMOS5.4005.4500.93الحديثة الخياطة

BNOI1.5401.5500.65االهلي المصرف

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)

BBOB174,664,11632.41.210بغداد مصرفBBOB144,935,81233.81.210بغداد مصرف

IBSD68,197,04012.74.360الغازية  بغدادBGUC68,005,00015.90.180الخليج مصرف

IMAP54,940,50010.22.610الدوائية المنصورBNAI35,028,3638.21.000االسالمي الوطني المصرف

TASC48,720,3749.08.000سيل اسياBSUC32,570,0007.60.550سومر مصرف

BNAI35,028,3636.51.000االسالمي الوطني المصرفBCOI24,611,4485.70.610التجاري المصرف

BNOI25,973,9454.81.550االهلي المصرفIMAP21,050,0004.92.610الدوائية المنصور

SKTA23,401,7934.32.830الكرخ العاب مدينةBIBI19,350,0004.50.300االستثمار مصرف

345,550,62380.64430,926,13179.94

539,036,277الكلي مجموع428,532,657الكلي 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

2022/3/10

 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 عدد3,358,833,023

5المتدولة الشركات

1المرتفعة1,872,726,841

2المنخفضة

2المستقره47

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUOI0.3300.310-6.06االتحاد مصرفBROI0.4000.4102.50األئتمان مصرف

IFCM3.8603.850-0.26االنشائية  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)

BINT1,001,300,00053.51.700االسالمي الدولي المصرفBUOI2,767,862,08982.40.310االتحاد مصرف

BUOI870,538,74846.50.310االتحاد مصرفBINT589,000,00017.51.700االسالمي الدولي المصرف

BLAD412,4840.020.250االسالمي العطاء مصرفBLAD1,649,9340.050.250االسالمي العطاء مصرف

IFCM385,0000.023.850االنشائية  الفلوجةBROI221,0000.010.410األئتمان مصرف

BROI90,6100.0050.410األئتمان مصرفIFCM100,0000.0033.850االنشائية  الفلوجة

3,358,833,023100.001,872,726,841100.00

1,872,726,841الكلي مجموع3,358,833,023الكلي 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

2022/3/10

 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


