
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

605.15االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد609.18988,764,939 االغالق

30المتدولة الشركات0.67% التغير نسبه

7المرتفعة4.031,231,059,637(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

11المستقره688

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

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفIRMC11.90013.0009.24الجاهزة االلبسة

BSUC0.3900.360-7.69سومر مصرفSNUC0.4800.5004.17للمقاوالت النخبة

BNOI1.6001.550-3.12االهلي المصرفIBSD4.6504.8303.87الغازية  بغداد

IIDP1.1001.080-1.82للتمور  العراقيةBMFI0.2800.2903.57الموصل مصرف

AISP12.86012.730-1.01البذور انتاجHMAN13.50013.9002.96المنصور فندق

IMOS5.6005.550-0.89الحديثة الخياطةAIPM4.8504.9001.03اللحوم تسويق

IMAP2.6102.590-0.77الدوائية المنصورBNAI1.0101.0200.99االسالمي الوطني المصرف

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)

BAIB216,000,00017.51.080العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00020.21.080العراق اسيا مصرف

IBSD174,691,80514.24.830الغازية  بغدادBBOB117,950,00011.91.330بغداد مصرف

BBOB155,301,50012.61.330بغداد مصرفBMFI106,842,42510.80.290الموصل مصرف

AISP113,960,2509.312.730البذور انتاجBNAI93,000,0009.41.020االسالمي الوطني المصرف

IMAP109,328,5008.92.590الدوائية المنصورBMNS83,979,1388.50.510المنصور مصرف

BNAI94,860,0007.71.020االسالمي الوطني المصرفBSUC78,485,7077.90.360سومر مصرف

BNOI85,297,1626.91.550االهلي المصرفBASH61,445,7926.20.450اشور مصرف

741,703,06275.01949,439,21777.12

1,231,059,637الكلي مجموع988,764,939الكلي 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

2022/3/31

 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 عدد641,306,423

6المتدولة الشركات

1المرتفعة1,043,665,373

2المنخفضة

3المستقره43

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

BTIB0.8700.850-2.30االسالمي الطيف مصرفBUOI0.2800.2903.57االتحاد مصرف

IFCM3.7503.710-1.07االنشائية  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)

BINT999,600,00095.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT588,000,00091.71.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM24,162,0002.33.710االنشائية  الفلوجةBUOI26,000,0004.10.290االتحاد مصرف

NDSA7,548,9230.70.480للتأمين السالم دارNDSA15,726,9232.50.480للتأمين السالم دار

BUOI7,540,0000.70.290االتحاد مصرفIFCM6,500,0001.03.710االنشائية  الفلوجة

BTIB4,250,0000.40.850االسالمي الطيف مصرفBTIB5,000,0000.80.850االسالمي الطيف مصرف

HASH564,4500.17.100اشور فندقHASH79,5000.017.100اشور فندق

641,306,423100.001,043,665,373100.00

1,043,665,373الكلي مجموع641,306,423الكلي 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

2022/3/31

 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


