
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

599.47االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد601.121,446,496,260 االغالق

23المتدولة الشركات0.28% التغير نسبه

8المرتفعة1.651,615,128,454(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره678

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

IMIB2.7002.550-5.56والدراجات المعدنيةBMFI0.3500.3808.57الموصل مصرف

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفAIPM5.0005.3006.00اللحوم تسويق

BSUC0.3000.290-3.33سومر مصرفBASH0.4800.5004.17اشور مصرف

BBOB1.3001.290-0.77بغداد مصرفHBAY80.00083.0003.75بابل فندق

AISP12.10012.010-0.74البذور انتاجIMAP2.5402.5600.79الدوائية المنصور

TASC8.6708.630-0.46سيل اسياINCP2.3502.3600.43الكيمياوية الصناعات

SKTA2.7002.690-0.37الكرخ العاب مدينةSMRI2.6802.6900.37العقارية  المعمورة

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)

BNOI320,474,00019.81.400االهلي المصرفBMFI792,200,00054.80.380الموصل مصرف

TASC310,186,30019.28.630سيل اسياBNOI228,910,00015.81.400االهلي المصرف

BMFI292,501,20018.10.380الموصل مصرفBBOB106,041,0007.31.290بغداد مصرف

IMAP203,839,00012.62.560الدوائية المنصورIMAP79,650,0005.52.560الدوائية المنصور

BBOB136,227,8908.41.290بغداد مصرفBSUC76,252,6225.30.290سومر مصرف

AISP110,946,7906.912.010البذور انتاجTASC35,910,0002.58.630سيل اسيا

IBSD84,728,1945.24.570الغازية  بغدادBUND22,308,7631.50.110المتحد المصرف

1,341,272,38592.731,458,903,37490.33

1,615,128,454الكلي مجموع1,446,496,260الكلي 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

2022/4/12

 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 عدد8,267,470,000

6المتدولة الشركات

2المرتفعة7,981,827,200

0المنخفضة

4المستقره36

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.7603.7800.53االنشائية  الفلوجة

IKHC2.4902.5000.40االنشائية  الخازر

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)

BINI5,500,000,00068.91.000االسالمي العراق نور مصرفBINI5,500,000,00066.51.000االسالمي العراق نور مصرف

BTIB1,976,020,00024.80.800االسالمي الطيف مصرفBTIB2,470,025,00029.90.800االسالمي الطيف مصرف

BINT499,800,0006.31.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0003.61.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM4,888,2000.13.780االنشائية  الفلوجةBLAD1,900,0000.020.260االسالمي العطاء مصرف

IKHC625,0000.012.500االنشائية  الخازرIFCM1,295,0000.023.780االنشائية  الفلوجة

BLAD494,0000.010.260االسالمي العطاء مصرفIKHC250,0000.0032.500االنشائية  الخازر

8,267,470,000100.007,981,827,200100.00

7,981,827,200الكلي مجموع8,267,470,000الكلي 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

2022/4/12

ربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


