
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

595.39االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد599.475,192,848,203 االغالق

23المتدولة الشركات0.69% التغير نسبه

7المرتفعة4.086,911,347,317(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره676

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

SKTA2.7802.700-2.88الكرخ العاب مدينةBMFI0.3300.3506.06الموصل مصرف

AISP12.33012.100-1.87البذور انتاجBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

IMOS6.6006.500-1.52الحديثة الخياطةIMIB2.5702.7005.06والدراجات المعدنية

SMOF12.24012.100-1.14االلعاب لمدن الموصلSMRI2.6002.6803.08العقارية  المعمورة

AIPM4.9105.0001.83اللحوم تسويق

IBSD4.5004.5701.56الغازية  بغداد

BBOB1.2901.3000.78بغداد 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)

BNOI5,603,976,00081.11.400االهلي المصرفBNOI4,002,840,00077.11.400االهلي المصرف

BAIB216,000,0003.11.080العراق اسيا مصرفBMFI510,800,0009.80.350الموصل مصرف

IMAP198,755,0002.92.540الدوائية المنصورBAIB200,000,0003.91.080العراق اسيا مصرف

BMFI179,394,0002.60.350الموصل مصرفBBOB127,969,1652.51.300بغداد مصرف

BBOB164,541,9082.41.300بغداد مصرفIMAP78,250,0001.52.540الدوائية المنصور

AISP154,469,9682.212.100البذور انتاجBSUC76,725,0001.50.300سومر مصرف

TASC135,434,3602.08.670سيل اسياBMNS30,000,0000.60.500المنصور مصرف

5,026,584,16596.806,652,571,23696.26

6,911,347,317الكلي مجموع5,192,848,203الكلي 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

2022/4/11

 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 عدد4,305,607,163

8المتدولة الشركات

0المرتفعة4,508,078,705

5المنخفضة

3المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2800.260-7.14االسالمي العطاء مصرف

BUOI0.3000.290-3.33االتحاد مصرف

BROI0.4100.400-2.44األئتمان مصرف

IFCM3.8003.760-1.05االنشائية  الفلوجة

IKHC2.5102.490-0.80االنشائية  الخازر

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)

BINI4,000,250,00088.71.000االسالمي العراق نور مصرفBINI4,000,250,00092.91.000االسالمي العراق نور مصرف

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

IFCM5,054,5030.13.760االنشائية  الفلوجةBUOI7,851,3140.20.290االتحاد مصرف

BUOI2,276,8810.10.290االتحاد مصرفBLAD2,000,0000.050.260االسالمي العطاء مصرف

BLAD510,0000.010.260االسالمي العطاء مصرفIFCM1,345,1900.033.760االنشائية  الفلوجة

IKHC73,8510.0022.490االنشائية  الخازرBROI100,0000.0020.400األئتمان مصرف

TZNI73,4700.0022.370لالتصاالت الخاتمTZNI31,0000.0012.370لالتصاالت الخاتم

4,305,577,504100.004,508,038,705100.00

4,508,078,705الكلي مجموع4,305,607,163الكلي 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

2022/4/11

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


