
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

598.54االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد597.48825,226,282 االغالق

27المتدولة الشركات0.18-% التغير نسبه

8المرتفعة1.061,111,007,644-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره649

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

IMIB2.7702.650-4.33والدراجات المعدنيةBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

IICM1.0301.000-2.91الكارتون صناعاتBMFI0.3100.3203.23الموصل مصرف

BNOI1.4201.390-2.11االهلي المصرفTASC8.3108.4902.17سيل اسيا

IBSD4.6004.540-1.30الغازية  بغدادBASH0.4800.4902.08اشور مصرف

IMAP2.5702.550-0.78الدوائية المنصورSNUC0.4800.4902.08للمقاوالت النخبة

BBOB1.3101.300-0.76بغداد مصرفSBPT28.00028.5001.79العام للنقل العراق بغداد

SKTA2.8002.780-0.71الكرخ العاب مدينةSMOF12.20012.2500.41االلعاب 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)

IMAP245,854,73122.12.550الدوائية المنصورBAIB200,000,00024.21.080العراق اسيا مصرف

BAIB216,000,00019.41.080العراق اسيا مصرفBMFI148,958,41918.10.320الموصل مصرف

TASC148,814,46313.48.490سيل اسياIMAP96,413,62011.72.550الدوائية المنصور

IBSD102,788,9609.34.540الغازية  بغدادBSUC74,722,3029.10.300سومر مصرف

AISP91,951,3608.312.520البذور انتاجBBOB48,500,0005.91.300بغداد مصرف

BBOB62,817,5005.71.300بغداد مصرفBGUC47,110,0005.70.180الخليج مصرف

SMRI62,732,6285.62.650العقارية  المعمورةBUND37,690,9094.60.110المتحد المصرف

653,395,25079.18930,959,64183.79

1,111,007,644الكلي مجموع825,226,282الكلي 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

2022/4/7

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

598.54االفتتاح

44المدرجة الشركات عدد597.483,828,504,602 االغالق

7المتدولة الشركات0.18-% التغير نسبه

2المرتفعة1.064,018,340,013-(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

3المستقره31

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

BTIB0.8300.800-3.61االسالمي الطيف مصرفBLAD0.2400.2608.33االسالمي العطاء مصرف

IKHC2.5402.510-1.18االنشائية  الخازرBUOI0.2900.3003.45االتحاد 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)

BINI3,500,250,00087.11.000االسالمي العراق نور مصرفBINI3,500,250,00091.41.000االسالمي العراق نور مصرف

BINT499,800,00012.41.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0007.71.700االسالمي الدولي المصرف

BUOI6,677,3060.20.300االتحاد مصرفBUOI22,257,6860.60.300االتحاد مصرف

IKHC4,868,4130.12.510االنشائية  الخازرBLAD7,000,0000.20.260االسالمي العطاء مصرف

IMCI2,568,0950.169.500الكيماوية الصنائعBTIB3,020,0000.10.800االسالمي الطيف مصرف

BTIB2,416,2000.10.800االسالمي الطيف مصرفIKHC1,939,9650.12.510االنشائية  الخازر

BLAD1,760,0000.00.260االسالمي العطاء مصرفIMCI36,9510.069.500الكيماوية الصنائع

3,828,504,602100.004,018,340,013100.00

4,018,340,013الكلي مجموع3,828,504,602الكلي 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

2022/4/7

 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


