
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.35االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد594.21930,326,215 االغالق

26المتدولة الشركات0.69-% التغير نسبه

5المرتفعة4.141,507,969,217-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

6المستقره643

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

HISH13.6009.500-30.15عشتار فنادقHNTI8.6509.0004.05السياحية االستثمارات

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرفIKLV1.5101.5301.32اللقاحات النتاج الكندي

SKTA2.9102.750-5.50الكرخ العاب مدينةIICM1.0201.0300.98الكارتون صناعات

BSUC0.2700.260-3.70سومر مصرفAIPM5.1005.1500.98اللحوم تسويق

HMAN14.00013.600-2.86المنصور فندقSMOF11.41011.5000.79االلعاب لمدن الموصل

AISP12.00011.700-2.50البذور انتاج

BMNS0.5000.490-2.00المنصور 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)

BAIB324,000,00021.51.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00032.21.080العراق اسيا مصرف

TASC220,337,40014.68.340سيل اسياBMFI114,500,00012.30.330الموصل مصرف

IMAP191,648,51012.72.720الدوائية المنصورIKLV107,750,00011.61.530اللقاحات النتاج الكندي

AISP189,173,28412.511.700البذور انتاجBSUC94,600,00010.20.260سومر مصرف

IKLV164,857,50010.91.530اللقاحات النتاج الكنديBGUC73,000,0007.80.170الخليج مصرف

AIRP161,850,00010.719.500الزراعية المنتجاتIMAP67,112,0007.22.720الدوائية المنصور

IMOS42,575,0002.86.550الحديثة الخياطةBIME44,061,1184.70.180االوسط الشرق مصرف

801,023,11886.101,294,441,69485.84

1,507,969,217الكلي مجموع930,326,215الكلي 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

2022/4/19

 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 عدد3,503,259,000

4المتدولة الشركات

2المرتفعة3,706,684,190

0المنخفضة

2المستقره23

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.5203.6303.13االنشائية  الفلوجة

BROI0.4100.4202.44األئتمان 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)

BINI3,200,000,00086.31.000االسالمي العراق نور مصرفBINI3,200,000,00091.31.000االسالمي العراق نور مصرف

BINT499,800,00013.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0008.41.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM3,485,9500.13.630االنشائية  الفلوجةBROI8,264,0000.20.420األئتمان مصرف

BROI3,398,2400.10.420األئتمان مصرفIFCM995,0000.033.630االنشائية  الفلوجة

3,503,259,000100.003,706,684,190100.00

3,706,684,190الكلي مجموع3,503,259,000الكلي 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

2022/4/19

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


