
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

592.97االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد594.85685,669,113 االغالق

28المتدولة الشركات0.32% التغير نسبه

9المرتفعة1.881,267,319,490(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره426

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

IICM1.0301.000-2.91الكارتون صناعاتBSUC0.3500.3808.57سومر مصرف

INCP2.3602.300-2.54الكيمياوية الصناعاتBMFI0.2300.2404.35الموصل مصرف

BASH0.4100.400-2.44اشور مصرفIIEW4.6004.7503.26الهندسية لالعمال العراقية

IITC16.55016.200-2.11للسجاد العراقيةBMNS0.5100.5201.96المنصور مصرف

SBPT28.00027.700-1.07العام للنقل العراق بغدادIMAP2.5802.6101.16الدوائية المنصور

IMIB2.3902.370-0.84والدراجات المعدنيةAIPM4.8004.8501.04اللحوم تسويق

BBOB1.3401.330-0.75بغداد مصرفSKTA2.8302.8500.71الكرخ العاب مدينة

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)

AISP558,634,50044.112.900البذور انتاجBAIB200,000,00029.21.080العراق اسيا مصرف

BAIB216,000,00017.01.080العراق اسيا مصرفBMNS70,575,52410.30.520المنصور مصرف

TASC81,133,1646.48.290سيل اسياBGUC60,000,0008.80.180الخليج مصرف

BBOB63,330,2005.01.330بغداد مصرفHKAR48,733,6617.10.950كربالء فنادق

IMAP50,702,5474.02.610الدوائية المنصورBBOB47,860,0007.01.330بغداد مصرف

IBSD48,681,1963.84.460الغازية  بغدادAISP43,125,0006.312.900البذور انتاج

HKAR46,296,9783.70.950كربالء فنادقBIME38,376,9355.60.180االوسط الشرق مصرف

508,671,12074.191,064,778,58684.02

1,267,319,490الكلي مجموع685,669,113الكلي 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

2022/3/28

 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 عدد894,861,668

8المتدولة الشركات

2المرتفعة1,520,190,320

2المنخفضة

4المستقره21

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

IKHC2.4402.400-1.64االنشائية  الخازرBROI0.4000.4102.50األئتمان مصرف

HASH7.2007.100-1.39اشور فندقIFCM3.7403.8001.60االنشائية  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)

BINT1,514,700,00099.61.700االسالمي الدولي المصرفBINT891,000,00099.61.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM3,420,0000.23.800االنشائية  الفلوجةBROI2,600,0000.30.410األئتمان مصرف

BROI1,066,0000.10.410األئتمان مصرفIFCM900,0000.13.800االنشائية  الفلوجة

HASH825,2610.17.100اشور فندقVWIF125,4340.010.250لالستثمار الوئام

BJAB100,0000.011.000االسالمي الجنوب مصرفHASH116,2340.017.100اشور فندق

VWIF31,3590.0020.250لالستثمار الوئامBJAB100,0000.011.000االسالمي الجنوب مصرف

IKHC24,0000.0022.400االنشائية  الخازرIKHC10,0000.0012.400االنشائية  الخازر

894,851,668100.001,520,166,620100.00

1,520,190,320الكلي مجموع894,861,668الكلي 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

2022/3/28

 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


