
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

593.11االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد593.021,316,860,737 االغالق

28المتدولة الشركات0.02-% التغير نسبه

6المرتفعة0.095,124,040,142-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

11المستقره480

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

BMFI0.2900.270-6.90الموصل مصرفIHLI0.4800.72050.00الصناعية الهالل

IMOS6.8506.500-5.11الحديثة الخياطةBSUC0.2800.3007.14سومر مصرف

SKTA2.8402.740-3.52الكرخ العاب مدينةHBAY83.00085.0002.41بابل فندق

HMAN13.90013.500-2.88المنصور فندقIRMC10.75011.0002.33الجاهزة االلبسة

TASC8.5008.300-2.35سيل اسياHISH9.5509.6000.52عشتار فنادق

BASH0.4700.460-2.13اشور مصرفSMRI2.6402.6500.38العقارية  المعمورة

BMNS0.4900.480-2.04المنصور 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)

TASC4,363,670,54385.28.300سيل اسياTASC525,422,71039.98.300سيل اسيا

BAIB324,000,0006.31.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00022.81.080العراق اسيا مصرف

AIRP120,904,5242.419.500الزراعية المنتجاتBMFI275,450,80520.90.270الموصل مصرف

BMFI75,321,2651.50.270الموصل مصرفBSUC74,135,0005.60.300سومر مصرف

BBOB51,606,0001.01.220بغداد مصرفBBOB42,300,0003.21.220بغداد مصرف

AISP29,645,2500.611.930البذور انتاجBMNS23,219,0001.80.480المنصور مصرف

BNOI28,283,1410.61.270االهلي المصرفBNOI22,226,4891.71.270االهلي المصرف

1,262,754,00495.894,993,430,72397.45

5,124,040,142الكلي مجموع1,316,860,737الكلي 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

2022/4/26

 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 عدد297,167,787

8المتدولة الشركات

1المرتفعة507,584,479

4المنخفضة

3المستقره29

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

NHAM1.0000.900-10.00للتأمين الحمراءHASH7.2007.3101.53اشور فندق

BUOI0.2900.270-6.90االتحاد مصرف

IFCM3.6903.600-2.44االنشائية  الفلوجة

TZNI2.3702.350-0.84لالتصاالت الخاتم

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)

BINT499,800,00098.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00098.91.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM4,320,0000.93.600االنشائية  الفلوجةIFCM1,200,0000.43.600االنشائية  الفلوجة

HASH1,822,6550.47.310اشور فندقNHAM700,0000.20.900للتأمين الحمراء

SAEI894,0000.21.500العقارية  االمينSAEI596,0000.21.500العقارية  االمين

NHAM630,0000.10.900للتأمين الحمراءBUOI400,0000.10.270االتحاد مصرف

BUOI108,0000.020.270االتحاد مصرفHASH250,5000.17.310اشور فندق

BZII6,8000.0010.340العراق زين مصرفBZII20,0000.010.340العراق زين مصرف

297,166,500100.00507,581,455100.00

507,584,479الكلي مجموع297,167,787الكلي 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

2022/4/26

 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


