
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.43االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد591.39454,257,461 االغالق

27المتدولة الشركات0.67% التغير نسبه

7المرتفعة3.96615,938,699(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

15المستقره472

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIDP1.1601.100-5.17للتمور  العراقيةBNOI1.5401.6809.09االهلي المصرف

AIRP18.75018.650-0.53الزراعية المنتجاتBBOB1.1701.2002.56بغداد مصرف

INCP2.3702.360-0.42الكيمياوية الصناعاتBNAI1.0001.0202.00االسالمي الوطني المصرف

IMAP2.6002.590-0.38الدوائية المنصورBMNS0.5100.5201.96المنصور مصرف

TASC7.9507.930-0.25سيل اسياIBSD4.3304.4001.62الغازية  بغداد

SMRI2.6202.6601.53العقارية  المعمورة

IITC15.80016.0001.27للسجاد العراقية

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)

BNOI137,749,71322.41.680االهلي المصرفBBOB98,351,37021.71.200بغداد مصرف

BBOB114,916,08918.71.200بغداد مصرفBUND97,131,52521.40.110المتحد المصرف

IMAP113,668,88618.52.590الدوائية المنصورBNOI87,748,71019.31.680االهلي المصرف

IBSD78,740,86612.84.400الغازية  بغدادIMAP44,208,4909.72.590الدوائية المنصور

SMRI38,420,0006.22.660العقارية  المعمورةBCOI31,985,5487.00.610التجاري المصرف

BNAI25,273,9314.11.020االسالمي الوطني المصرفBNAI24,778,3645.51.020االسالمي الوطني المصرف

BCOI19,531,1843.20.610التجاري المصرفIBSD17,963,8904.04.400الغازية  بغداد

402,167,89788.53528,300,67085.77

615,938,699الكلي مجموع454,257,461الكلي 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

2022/3/14

 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 عدد9,190,457,504

6المتدولة الشركات

0المرتفعة3,526,098,895

4المنخفضة

2المستقره56

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUOI0.3000.290-3.33االتحاد مصرف

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرف

IKHC2.4802.440-1.61االنشائية  الخازر

TZNI2.4002.390-0.42لالتصاالت الخاتم

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)

BUOI2,519,277,50071.40.290االتحاد مصرفBUOI8,599,150,00093.60.290االتحاد مصرف

BINT999,600,00028.31.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,0006.41.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM3,452,3150.13.800االنشائية  الفلوجةBROI1,000,0000.010.400األئتمان مصرف

TZNI2,272,5800.12.390لالتصاالت الخاتمTZNI949,0000.012.390لالتصاالت الخاتم

IKHC1,096,5000.032.440االنشائية  الخازرIFCM908,5040.013.800االنشائية  الفلوجة

BROI400,0000.010.400األئتمان مصرفIKHC450,0000.0052.440االنشائية  الخازر

9,190,457,504100.003,526,098,895100.00

3,526,098,895الكلي مجموع9,190,457,504الكلي 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

2022/3/14

 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


