
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

593.02االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد590.403,642,786,579 االغالق

27المتدولة الشركات0.44-% التغير نسبه

10المرتفعة2.624,347,521,012-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره538

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

HISH9.6009.200-4.17عشتار فنادقIHLI0.7200.7909.72الصناعية الهالل

IBSD4.7204.550-3.60الغازية  بغدادSMRI2.6502.8005.66العقارية  المعمورة

IRMC11.00010.800-1.82الجاهزة االلبسةBSUC0.3000.3103.33سومر مصرف

IICM1.0201.010-0.98الكارتون صناعاتIKLV1.5001.5402.67اللقاحات النتاج الكندي

BNOI1.2701.260-0.79االهلي المصرفBMNS0.4800.4902.08المنصور مصرف

IMOS6.5006.450-0.77الحديثة الخياطةBBOB1.2201.2401.64بغداد مصرف

AISP11.93011.850-0.67البذور انتاجTASC8.3008.3800.96سيل 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)

BTRI2,500,000,00057.51.000العراق عبر مصرفBTRI2,500,000,00068.61.000العراق عبر مصرف

BAIB648,000,00014.91.080العراق اسيا مصرفBAIB600,000,00016.51.080العراق اسيا مصرف

TASC531,283,29912.28.380سيل اسياBSUC182,674,4205.00.310سومر مصرف

AISP214,148,8844.911.850البذور انتاجBBOB66,129,9441.81.240بغداد مصرف

IBSD174,566,0584.04.550الغازية  بغدادTASC63,863,0821.88.380سيل اسيا

BBOB81,087,1381.91.240بغداد مصرفBIME49,000,0011.30.180االوسط الشرق مصرف

BSUC57,593,1261.30.310سومر مصرفBMFI46,600,0001.30.270الموصل مصرف

3,508,267,44796.314,206,678,50596.76

4,347,521,012الكلي مجموع3,642,786,579الكلي 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

2022/4/27

 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 عدد294,143,597

4المتدولة الشركات

1المرتفعة502,517,972

0المنخفضة

3المستقره29

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI69.50083.40020.00الكيماوية الصنائع

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)

BINT499,800,00099.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,000100.01.700االسالمي الدولي المصرف

IMCI2,429,2750.583.400الكيماوية الصنائعTZNI98,7130.032.350لالتصاالت الخاتم

TZNI231,9760.052.350لالتصاالت الخاتمIMCI29,1280.0183.400الكيماوية الصنائع

IFCM56,7220.013.600االنشائية  الفلوجةIFCM15,7560.013.600االنشائية  الفلوجة

294,143,597100.00502,517,972100.00

502,517,972الكلي مجموع294,143,597الكلي 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

2022/4/27

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


