
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

596.65االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد598.54785,420,676 االغالق

26المتدولة الشركات0.32% التغير نسبه

11المرتفعة1.891,213,161,312(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره594

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

HKAR0.9500.890-6.32كربالء فنادقBMFI0.2900.3106.90الموصل مصرف

AIRP20.00019.500-2.50الزراعية المنتجاتIMOS5.8006.0003.45الحديثة الخياطة

BNOI1.4501.420-2.07االهلي المصرفBASH0.4700.4802.13اشور مصرف

SNUC0.4900.480-2.04للمقاوالت النخبةAIPM4.8004.9002.08اللحوم تسويق

IMAP2.5902.570-0.77الدوائية المنصورBMNS0.4900.5002.04المنصور مصرف

IBSD4.6204.600-0.43الغازية  بغدادTASC8.2008.3101.34سيل اسيا

IMIB2.7402.7701.09والدراجات المعدنية

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)

IMAP317,941,40526.22.570الدوائية المنصورBMFI237,015,28930.20.310الموصل مصرف

TASC248,449,30020.58.310سيل اسياBAIB200,000,00025.51.080العراق اسيا مصرف

BAIB216,000,00017.81.080العراق اسيا مصرفIMAP123,369,61315.72.570الدوائية المنصور

IBSD94,675,4487.84.600الغازية  بغدادBNOI36,990,0004.71.420االهلي المصرف

AISP82,839,5006.812.600البذور انتاجBSUC35,710,0004.50.300سومر مصرف

BMFI73,474,7406.10.310الموصل مصرفTASC30,082,0003.88.310سيل اسيا

BNOI53,301,8004.41.420االهلي المصرفBUND30,000,0003.80.110المتحد المصرف

693,166,90288.251,086,682,19389.57

1,213,161,312الكلي مجموع785,420,676الكلي 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

2022/4/6

 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 عدد302,420,000

4المتدولة الشركات

2المرتفعة510,191,000

1المنخفضة

1المستقره12

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

BLAD0.3000.240-20.00االسالمي العطاء مصرفIKHC2.4002.5405.83االنشائية  الخازر

IFCM3.7103.8002.43االنشائية  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)

BINT499,800,00098.01.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00097.21.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC7,635,0001.52.540االنشائية  الخازرBLAD5,000,0001.70.240االسالمي العطاء مصرف

IFCM1,556,0000.33.800االنشائية  الفلوجةIKHC3,000,0001.02.540االنشائية  الخازر

BLAD1,200,0000.20.240االسالمي العطاء مصرفIFCM420,0000.13.800االنشائية  الفلوجة

302,420,000100.00510,191,000100.00

510,191,000الكلي مجموع302,420,000الكلي 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

2022/4/6

 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


