
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.49االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد598.351,317,298,224 االغالق

25المتدولة الشركات0.02-% التغير نسبه

7المرتفعة0.141,477,684,060-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

7المستقره473

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

NGIR0.3600.330-8.33للتأمين الخليجIMAP2.5202.7709.92الدوائية المنصور

BMFI0.3400.330-2.94الموصل مصرفBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

SMOF11.68011.410-2.31االلعاب لمدن الموصلIMIB2.5102.5802.79والدراجات المعدنية

SMRI2.6802.630-1.87العقارية  المعمورةBIIB0.5400.5501.85االسالمي  المصرف

BCOI0.5900.580-1.69التجاري المصرفIITC16.25016.5001.54للسجاد العراقية

TASC8.5608.430-1.52سيل اسياSBPT28.25028.5000.88العام للنقل العراق بغداد

IRMC11.30011.200-0.88الجاهزة االلبسةINCP2.3602.3800.85الكيمياوية الصناعات

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)

BAIB324,000,00021.91.080العراق اسيا مصرفBMFI521,314,00039.60.330الموصل مصرف

BBOB299,685,00020.31.260بغداد مصرفBAIB300,000,00022.81.080العراق اسيا مصرف

TASC216,549,82014.78.430سيل اسياBBOB239,000,00018.11.260بغداد مصرف

BMFI170,488,73011.50.330الموصل مصرفBSUC76,223,3115.80.270سومر مصرف

AISP110,743,0037.512.000البذور انتاجIKLV50,000,0003.81.510اللقاحات النتاج الكندي

IMAP86,992,4715.92.770الدوائية المنصورIMAP32,862,5092.52.770الدوائية المنصور

IKLV75,500,0005.11.510اللقاحات النتاج الكنديBCOI25,650,0001.90.580التجاري المصرف

1,245,049,82094.521,283,959,02486.89

1,477,684,060الكلي مجموع1,317,298,224الكلي 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

2022/4/18

 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 عدد2,549,070,000

4المتدولة الشركات

2المرتفعة2,758,338,300

0المنخفضة

2المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.4105.13األئتمان مصرف

IFCM3.5003.5200.57االنشائية  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)

BINI2,250,000,00081.61.000االسالمي العراق نور مصرفBINI2,250,000,00088.31.000االسالمي العراق نور مصرف

BINT499,817,00018.11.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,010,00011.51.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM7,291,3000.33.520االنشائية  الفلوجةBROI3,000,0000.10.410األئتمان مصرف

BROI1,230,0000.040.410األئتمان مصرفIFCM2,060,0000.13.520االنشائية  الفلوجة

2,549,070,000100.002,758,338,300100.00

2,758,338,300الكلي مجموع2,549,070,000الكلي 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

2022/4/18

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


