
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

596.96االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد595.92689,593,980 االغالق

32المتدولة الشركات0.17-% التغير نسبه

11المرتفعة1.041,178,770,227-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره777

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

BSUC0.4500.410-8.89سومر مصرفHISH12.10013.31010.00عشتار فنادق

IRMC12.75012.000-5.88الجاهزة االلبسةNAME0.8000.8506.25للتأمين االمين

BASH0.4400.420-4.55اشور مصرفHBAG8.3108.7004.69بغداد فندق

IITC16.90016.500-2.37للسجاد العراقيةAISP12.20012.7004.10البذور انتاج

AIPM4.9004.800-2.04اللحوم تسويقBCOI0.6200.6403.23التجاري المصرف

IICM1.0401.020-1.92الكارتون صناعاتIIDP1.0801.1102.78للتمور  العراقية

SMRI2.7302.710-0.73العقارية  المعمورةBNAI1.0001.0202.00االسالمي الوطني 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)

AISP469,236,68239.812.700البذور انتاجBNAI97,000,00014.11.020االسالمي الوطني المصرف

IBSD142,784,60012.14.440الغازية  بغدادBMNS92,261,38613.40.520المنصور مصرف

IMAP115,075,1109.82.560الدوائية المنصورBMFI81,000,00011.70.220الموصل مصرف

BNAI98,940,0008.41.020االسالمي الوطني المصرفBCOI74,985,75510.90.640التجاري المصرف

BBOB86,243,8307.31.330بغداد مصرفBBOB65,577,9469.51.330بغداد مصرف

TASC50,166,5004.38.150سيل اسياBGUC53,730,0007.80.180الخليج مصرف

BCOI47,880,8834.10.640التجاري المصرفIMAP44,958,0006.52.560الدوائية المنصور

509,513,08773.891,010,327,60585.71

1,178,770,227الكلي مجموع689,593,980الكلي 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

2022/3/22

 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 عدد602,479,995

4المتدولة الشركات

2المرتفعة1,031,154,592

0المنخفضة

2المستقره35

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC2.4102.5606.22االنشائية  الخازر

BROI0.3800.4005.26األئتمان 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)

BINT1,008,100,00097.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT593,000,00098.41.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM17,098,5881.73.750االنشائية  الفلوجةIFCM4,551,9200.83.750االنشائية  الفلوجة

IKHC4,776,0030.52.560االنشائية  الخازرBROI3,000,0000.50.400األئتمان مصرف

BROI1,180,0000.10.400األئتمان مصرفIKHC1,928,0750.32.560االنشائية  الخازر

602,479,995100.001,031,154,592100.00

1,031,154,592الكلي مجموع602,479,995الكلي 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

2022/3/22

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


