
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.42االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد587.43544,194,713 االغالق

21المتدولة الشركات0.67-% التغير نسبه

3المرتفعة3.99821,301,717-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

7المستقره329

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HMAN13.90013.000-6.47المنصور فندقSKTA2.8302.9002.47الكرخ العاب مدينة

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفIICM1.0001.0101.00الكارتون صناعات

BBOB1.2101.170-3.31بغداد مصرفIIDP1.1501.1600.87للتمور  العراقية

SNUC0.5000.490-2.00للمقاوالت النخبة

IKLV1.5901.570-1.26اللقاحات النتاج الكندي

SMRI2.6502.620-1.13العقارية  المعمورة

SBPT27.75027.500-0.90العام للنقل العراق بغداد

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)

BBOB436,684,55053.21.170بغداد مصرفBBOB373,515,00068.61.170بغداد مصرف

HBAY111,729,52013.680.000بابل فندقBIME44,056,4568.10.180االوسط الشرق مصرف

TASC79,031,1279.67.950سيل اسياBMFI41,743,2307.70.190الموصل مصرف

IMAP52,115,0006.32.600الدوائية المنصورIMAP20,025,0003.72.600الدوائية المنصور

IBSD39,097,1804.84.330الغازية  بغدادBNOI14,660,0002.71.540االهلي المصرف

BNOI22,606,8002.81.540االهلي المصرفTASC9,901,1481.87.950سيل اسيا

SKTA20,427,0502.52.900الكرخ العاب مدينةIBSD9,049,0001.74.330الغازية  بغداد

512,949,83494.26761,691,22792.74

821,301,717الكلي مجموع544,194,713الكلي 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

2022/3/13

 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 عدد6,151,005,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة2,705,372,400

3المنخفضة

1المستقره43

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUOI0.3100.300-3.23االتحاد مصرف

IFCM3.8503.800-1.30االنشائية  الفلوجة

IKHC2.5102.480-1.20االنشائية  الخازر

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)

BUOI1,703,860,00063.00.300االتحاد مصرفBUOI5,562,500,00090.40.300االتحاد مصرف

BINT999,600,00036.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,0009.61.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM1,900,0000.13.800االنشائية  الفلوجةIFCM500,0000.013.800االنشائية  الفلوجة

IKHC12,4000.00052.480االنشائية  الخازرIKHC5,0000.00012.480االنشائية  الخازر

6,151,005,000100.002,705,372,400100.00

2,705,372,400الكلي مجموع6,151,005,000الكلي 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

2022/3/13

 خسارة االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


