
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

597.48االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد595.39993,996,769 االغالق

27المتدولة الشركات0.35-% التغير نسبه

6المرتفعة2.091,594,210,921-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره602

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

IMIB2.6502.570-3.02والدراجات المعدنٌةIMOS6.0006.60010.00الحدٌثة الخٌاطة

BASH0.4900.480-2.04اشور مصرفBMFI0.3200.3303.13الموصل مصرف

SMRI2.6502.600-1.89العقارٌة  المعمورةIICM1.0001.0303.00الكارتون صناعات

AISP12.52012.330-1.52البذور انتاجTASC8.4908.6702.12سٌل اسٌا

IBSD4.5404.500-0.88الغازٌة  بغدادBNOI1.3901.4000.72االهلً المصرف

BBOB1.3001.290-0.77بغداد مصرفIITC16.30016.3500.31للسجاد العراقٌة

IMAP2.5502.540-0.39الدوائٌة المنصور

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

TASC411,648,02825.88.670سٌل اسٌاBMFI219,089,36522.00.330الموصل مصرف

IMAP298,745,93118.72.540الدوائٌة المنصورBAIB200,000,00020.11.080العراق اسٌا مصرف

BAIB216,000,00013.51.080العراق اسٌا مصرفBBOB122,124,12212.31.290بغداد مصرف

BBOB156,751,5399.81.290بغداد مصرفIMAP119,969,22712.12.540الدوائٌة المنصور

IBSD136,036,3388.54.500الغازٌة  بغدادIKLV79,675,0008.01.570اللقاحات النتاج الكندي

IKLV120,486,2507.61.570اللقاحات النتاج الكنديTASC48,247,0004.98.670سٌل اسٌا

AISP72,917,9604.612.330البذور انتاجBSUC43,842,1104.40.300سومر مصرف

832,946,82483.801,412,586,04788.61

1,594,210,921الكلي مجموع993,996,769الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2022/4/10

 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 عدد4,305,736,181

5المتدولة الشركات

1المرتفعة4,504,531,253

0المنخفضة

4المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BLAD0.2600.2807.69االسالمي العطاء 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)

BINI4,000,250,00088.81.000االسالمي العراق نور مصرفBINI4,000,250,00092.91.000االسالمي العراق نور مصرف

BINT499,800,00011.11.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0006.81.700االسالمي الدولي المصرف

BUOI2,397,3000.10.300االتحاد مصرفBUOI7,991,0000.20.300االتحاد مصرف

IKHC1,243,9530.032.510االنشائية  الخازرBLAD3,000,0000.10.280االسالمي العطاء مصرف

BLAD840,0000.020.280االسالمي العطاء مصرفIKHC495,1810.012.510االنشائية  الخازر

4,305,736,181100.004,504,531,253100.00

4,504,531,253الكلي مجموع4,305,736,181الكلي 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

2022/4/10

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


