
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

601.12االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد601.99792,761,339 االغالق

29المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

5المرتفعة0.871,157,200,781(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

11المستقره650

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

IRMC12.50011.250-10.00الجاهزة االلبسةSKTA2.6902.8405.58الكرخ العاب مدينة

BCOI0.6300.590-6.35التجاري المصرفIBSD4.5704.7503.94الغازية  بغداد

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرفAIPM5.3005.5003.77اللحوم تسويق

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفTASC8.6308.7000.81سيل اسيا

IMIB2.5502.500-1.96والدراجات المعدنيةSMRI2.6902.7000.37العقارية  المعمورة

SMOF12.10011.900-1.65االلعاب لمدن الموصل

BBOB1.2901.270-1.55بغداد 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)

TASC390,081,79233.78.700سيل اسياBMFI344,740,00043.50.380الموصل مصرف

IBSD176,288,47815.24.750الغازية  بغدادBSUC72,741,2229.20.290سومر مصرف

AISP161,570,21614.011.870البذور انتاجBIME62,272,5657.90.180االوسط الشرق مصرف

BMFI134,434,60011.60.380الموصل مصرفTASC45,324,4705.78.700سيل اسيا

BBOB52,722,9654.61.270بغداد مصرفBCOI43,734,7475.50.590التجاري المصرف

SMRI41,848,7453.62.700العقارية  المعمورةBBOB41,456,6655.21.270بغداد مصرف

IMAP35,080,6763.02.550الدوائية المنصورIBSD38,257,0004.84.750الغازية  بغداد

648,526,66981.81992,027,47285.73

1,157,200,781الكلي مجموع792,761,339الكلي 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

2022/4/13

 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
 

5,362,152,237

44المدرجة الشركات عدد

8المتدولة الشركات5,532,284,454

0المرتفعة

2المنخفضة35

6المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

IFCM3.7803.730-1.32االنشائية  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)

BINI5,000,000,00090.41.000االسالمي العراق نور مصرفBINI5,000,000,00093.21.000االسالمي العراق نور مصرف

BINT499,800,0009.01.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0005.51.700االسالمي الدولي المصرف

NDSA24,964,0320.50.480للتأمين السالم دارNDSA52,008,4001.00.480للتأمين السالم دار

BROI4,935,1880.10.390األئتمان مصرفBROI12,931,2500.20.390األئتمان مصرف

NAHF1,406,2500.030.500للتأمين االهليةNAHF2,812,5000.10.500للتأمين االهلية

IKHC625,0000.012.500االنشائية  الخازرIKHC250,0000.0052.500االنشائية  الخازر

IFCM552,3650.013.730االنشائية  الفلوجةIFCM148,0870.0033.730االنشائية  الفلوجة

5,362,150,237100.005,532,282,834100.00

5,532,284,454الكلي مجموع5,362,152,237الكلي 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

2022/4/13

 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


