
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

595.45االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد592.97783,820,068 االغالق

30المتدولة الشركات0.42-% التغير نسبه

7المرتفعة2.481,041,516,815-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

15المستقره513

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BSUC0.3800.350-7.89سومر مصرفAIRP18.65020.0007.24الزراعية المنتجات

AISP13.36012.850-3.82البذور انتاجBASH0.4000.4102.50اشور مصرف

HMAN14.00013.500-3.57المنصور فندقSMOF11.20011.2900.80االلعاب لمدن الموصل

HBAG9.0008.800-2.22بغداد فندقSBPT27.80028.0000.72العام للنقل العراق بغداد

BNAI1.0201.000-1.96االسالمي الوطني المصرفIMIB2.3802.3900.42والدراجات المعدنية

IMAP2.6302.580-1.90الدوائية المنصورIITC16.50016.5500.30للسجاد العراقية

IIDP1.1101.100-0.90للتمور  العراقيةTASC8.2908.3100.24سيل اسيا

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)

BAIB216,000,00020.71.080العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00025.51.080العراق اسيا مصرف

AISP208,405,18720.012.850البذور انتاجBGUC127,667,56216.30.180الخليج مصرف

TASC164,387,10015.88.310سيل اسياBMNS87,970,86211.20.510المنصور مصرف

IMAP101,471,0009.72.580الدوائية المنصورBIME50,250,0006.40.180االوسط الشرق مصرف

AIRP57,725,0005.520.000الزراعية المنتجاتBSUC47,000,0006.00.350سومر مصرف

BMNS44,865,1404.30.510المنصور مصرفBNAI40,000,0005.11.000االسالمي الوطني المصرف

BBOB40,039,2023.81.340بغداد مصرفIMAP38,750,0004.92.580الدوائية المنصور

591,638,42475.48832,892,62879.97

1,041,516,815الكلي مجموع783,820,068الكلي 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

2022/3/27

 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 عدد596,100,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,013,920,000

0المنخفضة

1المستقره5
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الشركة
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.1007.2001.41اشور 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)

BINT1,013,200,00099.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT596,000,000100.01.700االسالمي الدولي المصرف

HASH720,0000.17.200اشور فندقHASH100,0000.07.200اشور فندق

596,100,000100.001,013,920,000100.00

1,013,920,000الكلي مجموع596,100,000الكلي 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

2022/3/27

ربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


