
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

594.86االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد596.651,033,948,683 االغالق

24المتدولة الشركات0.30% التغير نسبه

10المرتفعة1.791,122,133,965(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

5المستقره526

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

BUND0.1200.110-8.33المتحد المصرفIMIB2.5002.7409.60والدراجات المعدنية

BSUC0.3100.300-3.23سومر مصرفBMFI0.2700.2907.41الموصل مصرف

HBAG8.5008.300-2.35بغداد فندقBASH0.4400.4706.82اشور مصرف

AIPM4.9004.800-2.04اللحوم تسويقSNUC0.4600.4906.52للمقاوالت النخبة

BMNS0.5000.490-2.00المنصور مصرفIMOS5.6105.8003.39الحديثة الخياطة

HMAN13.75013.500-1.82المنصور فندقSKTA2.7502.8001.82الكرخ العاب مدينة

SBPT28.50028.000-1.75العام للنقل العراق بغدادSMOF12.00012.2001.67االلعاب 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)

BAIB432,000,00038.51.080العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00038.71.080العراق اسيا مصرف

BBOB159,561,68014.21.300بغداد مصرفBMFI268,166,72225.90.290الموصل مصرف

AISP107,974,4769.612.510البذور انتاجBBOB123,605,92212.01.300بغداد مصرف

IMAP88,600,6087.92.590الدوائية المنصورBSUC59,500,0005.80.300سومر مصرف

BMFI74,683,0156.70.290الموصل مصرفBASH49,766,1854.80.470اشور مصرف

TASC69,416,0786.28.200سيل اسياIMAP34,744,5523.42.590الدوائية المنصور

IBSD68,182,6156.14.620الغازية  بغدادBNOI25,765,0002.51.450االهلي المصرف

961,548,38193.001,000,418,47189.15

1,122,133,965الكلي مجموع1,033,948,683الكلي 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

2022/4/5

 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 عدد295,426,324

4المتدولة الشركات

0المرتفعة502,452,434

0المنخفضة

4المستقره13

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)

BINT499,800,00099.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00099.51.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC2,352,0000.52.400االنشائية  الخازرIKHC980,0000.32.400االنشائية  الخازر

IFCM185,5000.043.710االنشائية  الفلوجةBUOI396,3240.10.290االتحاد مصرف

BUOI114,9340.020.290االتحاد مصرفIFCM50,0000.023.710االنشائية  الفلوجة

295,426,324100.00502,452,434100.00

502,452,434الكلي مجموع295,426,324الكلي 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

2022/4/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


