
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

594.85االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد599.241,282,930,764 االغالق

34المتدولة الشركات0.74% التغير نسبه

12المرتفعة4.391,261,893,537(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

16المستقره592

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SNUC0.4900.480-2.04للمقاوالت النخبةBUND0.1100.1209.09المتحد المصرف

BMNS0.5200.510-1.92المنصور مصرفBMFI0.2400.2608.33الموصل مصرف

AIPM4.8504.800-1.03اللحوم تسويقBSUC0.3800.4107.89سومر مصرف

BBOB1.3301.320-0.75بغداد مصرفIRMC11.25012.0006.67الجاهزة االلبسة

TASC8.2908.250-0.48سيل اسياBASH0.4000.4205.00اشور مصرف

AISP12.90012.850-0.39البذور انتاجIICM1.0001.0505.00الكارتون صناعات

SMOF11.29011.5001.86االلعاب لمدن الموصل

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)

BBOB286,327,27522.71.320بغداد مصرفBMFI376,705,44429.40.260الموصل مصرف

BAIB216,000,00017.11.080العراق اسيا مصرفBBOB221,990,17417.31.320بغداد مصرف

TASC168,499,10013.48.250سيل اسياBAIB200,000,00015.61.080العراق اسيا مصرف

AISP101,689,0828.112.850البذور انتاجBGUC180,000,00014.00.180الخليج مصرف

BMFI95,041,3617.50.260الموصل مصرفBNAI78,000,0006.11.000االسالمي الوطني المصرف

BNAI78,000,0006.21.000االسالمي الوطني المصرفBMNS72,296,5215.60.510المنصور مصرف

IMAP62,248,5004.92.610الدوائية المنصورIMAP23,850,0001.92.610الدوائية المنصور

1,152,842,13989.861,007,805,31979.86

1,261,893,537الكلي مجموع1,282,930,764الكلي 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

2022/3/29

 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 عدد593,876,234

6المتدولة الشركات

1المرتفعة1,003,977,061

1المنخفضة

4المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.8003.770-0.79االنشائية  الفلوجةBROI0.4100.4304.88األئتمان 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)

BINT999,600,00099.61.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,00099.01.700االسالمي الدولي المصرف

HASH1,895,2610.27.100اشور فندقBROI4,000,0000.70.430األئتمان مصرف

BROI1,710,0000.20.430األئتمان مصرفBLAD1,500,0000.30.260االسالمي العطاء مصرف

BLAD390,0000.040.260االسالمي العطاء مصرفHASH266,2340.047.100اشور فندق

IFCM377,0000.043.770االنشائية  الفلوجةIFCM100,0000.023.770االنشائية  الفلوجة

NDSA4,8000.00050.480للتأمين السالم دارNDSA10,0000.0020.480للتأمين السالم دار

593,876,234100.001,003,977,061100.00

1,003,977,061الكلي مجموع593,876,234الكلي 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

2022/3/29

 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




