
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.00االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد595.12645,819,840 االغالق

27المتدولة الشركات0.87% التغير نسبه

14المرتفعة5.121,126,314,264(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

5المستقره735

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

BSUC0.5000.450-10.00سومر مصرفBUND0.1100.1209.09المتحد المصرف

IITC17.50016.900-3.43للسجاد العراقيةBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

SKTA2.9202.850-2.40الكرخ العاب مدينةBBOB1.2201.2905.74بغداد مصرف

IMIB2.3502.300-2.13والدراجات المعدنيةBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

BNAI1.0201.000-1.96االسالمي الوطني المصرفBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

BMNS0.5200.510-1.92المنصور مصرفBCOI0.6100.6303.28التجاري المصرف

BNOI1.6301.600-1.84االهلي المصرفIICM1.0101.0402.97الكارتون صناعات

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)

TASC422,767,76637.58.200سيل اسياBBOB174,765,62527.11.290بغداد مصرف

BBOB217,973,40619.41.290بغداد مصرفBMFI84,200,00013.00.200الموصل مصرف

IBSD86,979,8637.74.470الغازية  بغدادBNAI60,000,0009.31.000االسالمي الوطني المصرف

BNAI60,000,0005.31.000االسالمي الوطني المصرفBMNS57,674,2238.90.510المنصور مصرف

IMAP54,745,0204.92.580الدوائية المنصورBCOI52,500,0008.10.630التجاري المصرف

BNOI47,204,1644.21.600االهلي المصرفTASC51,619,9168.08.200سيل اسيا

IITC41,476,0153.716.900للسجاد العراقيةIICM31,303,8884.81.040الكارتون صناعات

512,063,65279.29931,146,23482.67

1,126,314,264الكلي مجموع645,819,840الكلي 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

2022/3/16

 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 عدد6,365,256,082

10المتدولة الشركات

1المرتفعة2,702,308,936

1المنخفضة

8المستقره51

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

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرفBLAD0.2500.2604.00االسالمي العطاء 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)

BUOI1,669,530,00061.80.290االتحاد مصرفBUOI5,757,000,00090.40.290االتحاد مصرف

BINT1,013,200,00037.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT596,000,0009.41.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC8,686,3000.32.420االنشائية  الخازرIKHC3,604,0000.12.420االنشائية  الخازر

IFCM7,500,0000.33.750االنشائية  الفلوجةBROI3,000,0000.050.390األئتمان مصرف

NDSA1,440,0000.10.480للتأمين السالم دارNDSA3,000,0000.050.480للتأمين السالم دار

BROI1,170,0000.040.390األئتمان مصرفIFCM2,000,0000.033.750االنشائية  الفلوجة

BINI500,0000.021.000االسالمي العراق نور مصرفBINI500,0000.011.000االسالمي العراق نور مصرف

6,365,104,000100.002,702,026,30099.99

2,702,308,936الكلي مجموع6,365,256,082الكلي 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

2022/3/16

 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


