
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

599.24االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد605.151,200,044,112 االغالق

30المتدولة الشركات0.99% التغير نسبه

12المرتفعة5.911,145,167,853(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

14المستقره529

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

BSUC0.4100.390-4.88سومر مصرفBMFI0.2600.2807.69الموصل مصرف

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفBASH0.4200.4507.14اشور مصرف

SKTA2.8502.810-1.40الكرخ العاب مدينةHTVM4.4104.7006.58الموصل سد

IRMC12.00011.900-0.83الجاهزة االلبسةIBSD4.5004.6503.33الغازية  بغداد

INCP2.3202.3501.29الكيمياوية الصناعات

IMIB2.3702.4001.27والدراجات المعدنية

AIPM4.8004.8501.04اللحوم تسويق

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)

BAIB216,000,00018.91.080العراق اسيا مصرفBMFI468,980,75139.10.280الموصل مصرف

IMAP190,981,16316.72.610الدوائية المنصورBAIB200,000,00016.71.080العراق اسيا مصرف

TASC147,618,20012.98.330سيل اسياBGUC198,882,42716.60.180الخليج مصرف

BMFI130,209,61011.40.280الموصل مصرفBBOB77,530,0006.51.330بغداد مصرف

BBOB102,061,3658.91.330بغداد مصرفIMAP73,174,7756.12.610الدوائية المنصور

AISP89,483,7967.812.860البذور انتاجBIME38,997,6123.20.180االوسط الشرق مصرف

IBSD77,302,8706.84.650الغازية  بغدادBSUC18,264,2931.50.390سومر مصرف

1,075,829,85889.65953,657,00483.28

1,145,167,853الكلي مجموع1,200,044,112الكلي 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

2022/3/30

 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 عدد590,875,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة1,001,593,750

2المنخفضة

2المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4300.410-4.65األئتمان مصرف

IFCM3.7703.750-0.53االنشائية  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)

BINT999,600,00099.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,00099.51.700االسالمي الدولي المصرف

BROI1,025,0000.10.410األئتمان مصرفBROI2,500,0000.40.410األئتمان مصرف

IFCM937,5000.13.750االنشائية  الفلوجةIFCM250,0000.043.750االنشائية  الفلوجة

VWIF31,2500.0030.250لالستثمار الوئامVWIF125,0000.020.250لالستثمار الوئام

590,875,000100.001,001,593,750100.00

1,001,593,750الكلي مجموع590,875,000الكلي 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

2022/3/30

 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


