
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

595.92االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد598.76626,725,351 االغالق

35المتدولة الشركات0.48% التغير نسبه

14المرتفعة2.841,750,733,538(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

16المستقره929

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

IIEW4.7704.500-5.66الهندسية لالعمال العراقيةHMAN13.00014.30010.00المنصور فندق

BMNS0.5200.510-1.92المنصور مصرفHTVM3.6504.0109.86الموصل سد

SKTA2.8802.830-1.74الكرخ العاب مدينةBUND0.1100.1209.09المتحد المصرف

IMAP2.5602.530-1.17الدوائية المنصورHISH13.31014.4008.19عشتار فنادق

SBPT28.10028.000-0.36العام للنقل العراق بغدادAISP12.70013.5506.69البذور انتاج

TASC8.1508.3402.33سيل اسيا

HBAG8.7008.9002.30بغداد فندق

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)

AISP716,368,04540.913.550البذور انتاجBBOB86,842,29213.91.340بغداد مصرف

TASC426,672,90024.48.340سيل اسياBUND70,000,00011.20.120المتحد المصرف

BBOB115,110,6956.61.340بغداد مصرفBMFI63,906,56310.20.220الموصل مصرف

IBSD100,112,5395.74.440الغازية  بغدادBCOI61,921,1439.90.640التجاري المصرف

HISH98,910,3985.614.400عشتار فنادقBMNS54,058,1408.60.510المنصور مصرف

IMAP43,962,5002.52.530الدوائية المنصورAISP53,705,9608.613.550البذور انتاج

BCOI39,662,0322.30.640التجاري المصرفTASC51,670,9118.28.340سيل اسيا

442,105,00970.541,540,799,10788.01

1,750,733,538الكلي مجموع626,725,351الكلي 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

2022/3/23

 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 عدد619,537,135

7المتدولة الشركات

1المرتفعة1,055,134,295

2المنخفضة

4المستقره84

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

BTIB0.9000.870-3.33االسالمي الطيف مصرفIFCM3.7503.8402.40االنشائية  الفلوجة

HASH7.2507.100-2.07اشور فندق

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)

BINT1,009,800,00095.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT594,000,00095.91.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM25,871,4502.53.840االنشائية  الفلوجةNDSA10,000,0001.60.480للتأمين السالم دار

HASH10,270,9451.07.100اشور فندقIFCM6,820,0001.13.840االنشائية  الفلوجة

NDSA4,800,0000.50.480للتأمين السالم دارBTIB4,000,0000.60.870االسالمي الطيف مصرف

BTIB3,480,0000.30.870االسالمي الطيف مصرفBUOI3,255,0000.50.280االتحاد مصرف

BUOI911,4000.10.280االتحاد مصرفHASH1,460,1350.27.100اشور فندق

VWIF5000.000050.250لالستثمار الوئامVWIF2,0000.00030.250لالستثمار الوئام

619,537,135100.001,055,134,295100.00

1,055,134,295الكلي مجموع619,537,135الكلي 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

2022/3/23

 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


