
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.76االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد595.45795,396,922 االغالق

33المتدولة الشركات0.55-% التغير نسبه

8المرتفعة3.311,267,617,253-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

12المستقره783

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفHTVM4.0104.4109.98الموصل سد

BSUC0.4100.380-7.32سومر مصرفBMFI0.2200.2304.55الموصل مصرف

NGIR0.4300.400-6.98للتأمين الخليجIMAP2.5302.6303.95الدوائية المنصور

IRMC12.00011.250-6.25الجاهزة االلبسةIIEW4.5004.6002.22الهندسية لالعمال العراقية

HISH14.40013.600-5.56عشتار فنادقHBAG8.9009.0001.12بغداد فندق

BASH0.4200.400-4.76اشور مصرفSMRI2.7302.7601.10العقارية  المعمورة

HMAN14.30014.000-2.10المنصور فندقBBOB1.3401.3500.75بغداد 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)

AISP419,645,13033.113.360البذور انتاجBMFI265,277,43333.40.230الموصل مصرف

TASC163,083,87212.98.290سيل اسياBBOB116,750,48914.71.350بغداد مصرف

BBOB156,740,65512.41.350بغداد مصرفBGUC71,561,5969.00.180الخليج مصرف

IMAP136,117,26310.72.630الدوائية المنصورBMNS57,000,0007.20.510المنصور مصرف

HISH77,643,9906.113.600عشتار فنادقIMAP54,010,0006.82.630الدوائية المنصور

BMFI60,999,0354.80.230الموصل مصرفBUND53,655,4656.70.110المتحد المصرف

IBSD53,460,7604.24.440الغازية  بغدادAISP31,419,2934.013.360البذور انتاج

649,674,27681.681,067,690,70684.23

1,267,617,253الكلي مجموع795,396,922الكلي 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

2022/3/24

 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 عدد627,655,205

7المتدولة الشركات

0المرتفعة1,036,397,709

2المنخفضة

5المستقره48

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC2.5602.440-4.69االنشائية  الخازر

IFCM3.8403.740-2.60االنشائية  الفلوجة

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)

BINT1,013,200,00097.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT596,000,00095.01.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM9,865,8691.03.740االنشائية  الفلوجةBROI23,600,0003.80.400األئتمان مصرف

BROI9,440,0000.90.400األئتمان مصرفNDSA5,000,0000.80.480للتأمين السالم دار

NDSA2,400,0000.20.480للتأمين السالم دارIFCM2,631,2050.43.740االنشائية  الفلوجة

IKHC780,8000.12.440االنشائية  الخازرIKHC320,0000.12.440االنشائية  الخازر

HASH710,0000.17.100اشور فندقHASH100,0000.027.100اشور فندق

BLAD1,0400.00010.260االسالمي العطاء مصرفBLAD4,0000.0010.260االسالمي العطاء مصرف

627,655,205100.001,036,397,709100.00

1,036,397,709الكلي مجموع627,655,205الكلي 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

2022/3/24

 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


