
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

594.21االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد593.571,315,352,922 االغالق

30المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

6المرتفعة0.641,844,220,223-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره697

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

NGIR0.3300.300-9.09للتأمين الخليجHTVM4.7005.1008.51الموصل سد

BSUC0.2600.250-3.85سومر مصرفHISH9.5009.8503.68عشتار فنادق

IMAP2.7202.620-3.68الدوائية المنصورIKLV1.5301.5501.31اللقاحات النتاج الكندي

BMFI0.3300.320-3.03الموصل مصرفINCP2.3702.4001.27الكيمياوية الصناعات

AISP11.70011.480-1.88البذور انتاجBBOB1.2501.2600.80بغداد مصرف

SBPT28.45028.010-1.55العام للنقل العراق بغدادBNOI1.3201.3300.76االهلي المصرف

TASC8.3408.250-1.08سيل اسيا

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)

BBOB365,740,36519.81.260بغداد مصرفBAIB300,000,00022.81.080العراق اسيا مصرف

BAIB324,000,00017.61.080العراق اسيا مصرفBBOB294,902,08222.41.260بغداد مصرف

AISP253,399,67613.711.480البذور انتاجBCOI193,809,99414.70.570التجاري المصرف

TASC176,062,2009.58.250سيل اسياIKLV112,110,0008.51.550اللقاحات النتاج الكندي

IKLV171,530,2509.31.550اللقاحات النتاج الكنديBMFI92,500,0007.00.320الموصل مصرف

AIRP159,900,0008.719.500الزراعية المنتجاتBIME70,000,0005.30.180االوسط الشرق مصرف

BCOI109,011,6975.90.570التجاري المصرفBGUC68,000,0005.20.170الخليج مصرف

1,131,322,07686.011,559,644,18884.57

1,844,220,223الكلي مجموع1,315,352,922الكلي 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

2022/4/20

 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 عدد3,254,450,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة3,253,212,800

1المنخفضة

2المستقره15

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

BLAD0.2600.250-3.85االسالمي العطاء مصرفIFCM3.6303.6901.65االنشائية  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)

BINI3,251,000,00099.91.000االسالمي العراق نور مصرفBINI3,251,000,00099.91.000االسالمي العراق نور مصرف

IFCM1,422,8000.043.690االنشائية  الفلوجةBLAD3,000,0000.10.250االسالمي العطاء مصرف

BLAD750,0000.020.250االسالمي العطاء مصرفIFCM400,0000.013.690االنشائية  الفلوجة

BTIB40,0000.0010.800االسالمي الطيف مصرفBTIB50,0000.0020.800االسالمي الطيف مصرف

3,254,450,000100.003,253,212,800100.00

3,253,212,800الكلي مجموع3,254,450,000الكلي 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

2022/4/20

 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


