
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

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

590.40االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد590.48995,080,591 االغالق

28المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

9المرتفعة0.081,058,943,256(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره808

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

%

BSUC0.3100.280-9.68سومر مصرفHTVM5.5006.05010.00الموصل سد

BMFI0.2700.250-7.41الموصل مصرفIHLI0.7900.8608.86الصناعية الهالل

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفSMRI2.8003.0207.86العقارية  المعمورة

BCOI0.5700.560-1.75التجاري المصرفHISH9.2009.6504.89عشتار فنادق

INCP2.5802.550-1.16الكيمياوية الصناعاتIBSD4.5504.6301.76الغازية  بغداد

BNOI1.2601.250-0.79االهلي المصرفSKTA2.7302.7701.47الكرخ العاب مدينة

AISP11.85011.830-0.17البذور انتاجIMOS6.4506.5000.78الحديثة الخياطة

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)

BBOB198,913,10518.81.240بغداد مصرفBMFI497,236,19550.00.250الموصل مصرف

TASC195,948,73218.58.400سيل اسياBBOB161,920,24616.31.240بغداد مصرف

IBSD190,659,58618.04.630الغازية  بغدادBIBI117,022,18011.80.280االستثمار مصرف

BMFI125,481,11411.80.250الموصل مصرفBSUC49,150,0004.90.280سومر مصرف

AISP121,580,90411.511.830البذور انتاجIBSD42,068,7994.24.630الغازية  بغداد

SMRI65,186,4306.23.020العقارية  المعمورةTASC23,376,4002.38.400سيل اسيا

HTVM41,629,8533.96.050الموصل سدSMRI22,480,0002.33.020العقارية  المعمورة

913,253,82091.78939,399,72388.71

1,058,943,256الكلي مجموع995,080,591الكلي 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

2022/4/28

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

44المدرجة الشركات عدد4,316,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة11,390,030

1المنخفضة

0المستقره16

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

%

IKHC2.4502.180-11.02االنشائية  الخازرIFCM3.6003.6300.83االنشائية  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)

IKHC6,515,43057.22.180االنشائية  الخازرIKHC2,976,00069.02.180االنشائية  الخازر

IFCM4,874,60042.83.630االنشائية  الفلوجةIFCM1,340,00031.03.630االنشائية  الفلوجة

4,316,000100.0011,390,030100.00

11,390,030الكلي مجموع4,316,000الكلي 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

2022/4/28

 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


