
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

595.12االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد596.961,090,925,449 االغالق

28المتدولة الشركات0.31% التغير نسبه

8المرتفعة1.842,035,117,147(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره936
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( دينار)
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  التغير

%

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفBMFI0.2000.22010.00الموصل مصرف

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفHISH11.00012.10010.00عشتار فنادق

IIDP1.1201.080-3.57للتمور  العراقيةAISP11.60012.2005.17البذور انتاج

BCOI0.6300.620-1.59التجاري المصرفAIPM4.7504.9003.16اللحوم تسويق

TASC8.2008.100-1.22سيل اسياIMIB2.3002.3602.61والدراجات المعدنية

IMAP2.5802.570-0.39الدوائية المنصورBBOB1.2901.3202.33بغداد مصرف

SMOF11.10011.060-0.36االلعاب لمدن الموصلSNUC0.4800.4902.08للمقاوالت النخبة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

 ) الكلي

%)

 سعر
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(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

AISP909,566,05044.712.200البذور انتاجBMFI336,958,13930.90.220الموصل مصرف

BBOB309,915,04115.21.320بغداد مصرفBBOB238,818,96921.91.320بغداد مصرف

TASC262,585,83612.98.100سيل اسياBMNS117,956,00010.80.510المنصور مصرف

BMFI73,607,3723.60.220الموصل مصرفAISP79,080,0707.212.200البذور انتاج

BNOI67,449,8423.31.600االهلي المصرفBCOI62,199,5925.70.620التجاري المصرف

IBSD62,835,8833.14.470الغازية  بغدادBNAI47,000,0004.31.000االسالمي الوطني المصرف

BMNS60,157,5603.00.510المنصور مصرفBNOI42,163,3393.91.600االهلي المصرف

924,176,10984.711,746,117,58385.80

2,035,117,147الكلي مجموع1,090,925,449الكلي 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

2022/3/17

 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 عدد617,720,000

9المتدولة الشركات

0المرتفعة1,029,641,350

5المنخفضة

4المستقره46

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

BUOI0.2900.280-3.45االتحاد مصرف

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

TZNI2.3902.370-0.84لالتصاالت الخاتم

IKHC2.4202.410-0.41االنشائية  الخازر

HASH7.2707.250-0.28اشور فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINT1,006,400,00097.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT592,000,00095.81.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM13,407,4501.33.750االنشائية  الفلوجةNDSA11,000,0001.80.480للتأمين السالم دار

NDSA5,280,0000.50.480للتأمين السالم دارBLAD6,500,0001.10.260االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,690,0000.20.260االسالمي العطاء مصرفIFCM3,595,0000.63.750االنشائية  الفلوجة

BUOI868,0000.10.280االتحاد مصرفBUOI3,100,0000.50.280االتحاد مصرف

IKHC747,7000.12.410االنشائية  الخازرBROI1,065,0000.20.380األئتمان مصرف

HASH725,0000.17.250اشور فندقIKHC310,0000.12.410االنشائية  الخازر

617,570,00099.981,029,118,15099.95

1,029,641,350الكلي مجموع617,720,000الكلي 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

2022/3/17

 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




