
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

609.18االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد602.16525,526,337 االغالق

25المتدولة الشركات1.15-% التغير نسبه

4المرتفعة7.02797,713,466-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

7المستقره443

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

BMFI0.2900.270-6.90الموصل مصرفSMOF11.50012.0004.35االلعاب لمدن الموصل

BSUC0.3600.340-5.56سومر مصرفSBPT27.50028.0001.82العام للنقل العراق بغداد

IIEW4.7504.550-4.21الهندسية لالعمال العراقيةIIDP1.0801.0900.93للتمور  العراقية

IRMC13.00012.500-3.85الجاهزة االلبسةSKTA2.8002.8200.71الكرخ العاب مدينة

BNOI1.5501.500-3.23االهلي المصرف

IMAP2.5902.510-3.09الدوائية المنصور

BBOB1.3301.290-3.01بغداد مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB216,000,00027.11.080العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00038.11.080العراق اسيا مصرف

AISP192,195,29424.112.490البذور انتاجBSUC68,514,59313.00.340سومر مصرف

IMAP90,462,23911.32.510الدوائية المنصورBMFI40,550,0007.70.270الموصل مصرف

IBSD85,596,35110.74.760الغازية  بغدادBBOB38,300,0007.31.290بغداد مصرف

TASC59,942,6287.58.260سيل اسياIMAP34,934,4866.62.510الدوائية المنصور

BBOB49,480,1006.21.290بغداد مصرفBGUC33,000,0006.30.180الخليج مصرف

BSUC23,740,2533.00.340سومر مصرفBIME21,000,0004.00.180االوسط الشرق مصرف

436,299,07983.02717,416,86589.93

797,713,466الكلي مجموع525,526,337الكلي 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

2022/4/3

 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 عدد314,950,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة510,485,000

1المنخفضة

2المستقره14

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

BTIB0.8500.830-2.35االسالمي الطيف مصرفBLAD0.2600.30015.38االسالمي العطاء مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINT499,800,00097.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00093.31.700االسالمي الدولي المصرف

NDSA4,800,0000.90.480للتأمين السالم دارNDSA10,000,0003.20.480للتأمين السالم دار

BTIB4,150,0000.80.830االسالمي الطيف مصرفBLAD5,950,0001.90.300االسالمي العطاء مصرف

BLAD1,735,0000.30.300االسالمي العطاء مصرفBTIB5,000,0001.60.830االسالمي الطيف مصرف

314,950,000100.00510,485,000100.00

510,485,000الكلي مجموع314,950,000الكلي 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

2022/4/3

 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


