
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.39االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد590.00411,068,831 االغالق

27المتدولة الشركات0.24-% التغير نسبه

8المرتفعة1.39447,354,003-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره337

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

BSUC0.5500.500-9.09سومر مصرفIITC16.00017.5009.38للسجاد العراقية

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرفIIDP1.1001.1201.82للتمور  العراقية

IMIB2.4502.350-4.08والدراجات المعدنيةSBPT27.50028.0001.82العام للنقل العراق بغداد

BNOI1.6801.630-2.98االهلي المصرفBBOB1.2001.2201.67بغداد مصرف

SNUC0.4900.480-2.04للمقاوالت النخبةTASC7.9308.0000.88سيل اسيا

IRMC12.95012.750-1.54الجاهزة االلبسةSMRI2.6602.6800.75العقارية  المعمورة

IMAP2.5902.580-0.39الدوائية المنصورSKTA2.9002.9200.69الكرخ 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)

BBOB128,035,01928.61.220بغداد مصرفBUND142,050,00034.60.110المتحد المصرف

IMAP78,033,56317.42.580الدوائية المنصورBBOB106,922,28526.01.220بغداد مصرف

IBSD57,388,53612.84.420الغازية  بغدادBCOI32,000,0007.80.610التجاري المصرف

SMRI25,701,2005.72.680العقارية  المعمورةIMAP30,265,9787.42.580الدوائية المنصور

SKTA21,109,7504.72.920الكرخ العاب مدينةBMNS17,028,4534.10.520المنصور مصرف

BNOI20,890,3804.71.630االهلي المصرفIBSD13,063,8653.24.420الغازية  بغداد

BCOI19,520,0004.40.610التجاري المصرفBNOI12,867,0853.11.630االهلي المصرف

354,197,66686.17350,678,44878.39

447,354,003الكلي مجموع411,068,831الكلي 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

2022/3/15

 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
 

17,232,701,658

44المدرجة الشركات عدد

5المتدولة الشركات5,905,860,281

0المرتفعة

2المنخفضة103

3المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.8003.750-1.32االنشائية  الفلوجة

IKHC2.4402.420-0.82االنشائية  الخازر

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)

BUOI4,896,388,02182.90.290االتحاد مصرفBUOI16,641,827,65896.60.290االتحاد مصرف

BINT999,600,00016.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,0003.41.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM6,562,5000.13.750االنشائية  الفلوجةIFCM1,750,0000.013.750االنشائية  الفلوجة

IKHC2,422,8200.042.420االنشائية  الخازرIKHC1,002,0000.012.420االنشائية  الخازر

HASH886,9400.027.270اشور فندقHASH122,0000.0017.270اشور فندق

17,232,701,658100.005,905,860,281100.00

5,905,860,281الكلي مجموع17,232,701,658الكلي 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

2022/3/15

 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


