
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

601.99االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد601.62451,639,696 االغالق

26المتدولة الشركات0.06-% التغير نسبه

6المرتفعة0.37665,679,909-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

9المستقره458

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

%

AIPM5.5005.100-7.27اللحوم تسوٌقBIBI0.2800.2903.57االستثمار مصرف

BMFI0.3800.360-5.26الموصل مصرفHMAN13.55014.0003.32المنصور فندق

IKLV1.5601.510-3.21اللقاحات النتاج الكنديAISP11.87012.2503.20البذور انتاج

SNUC0.4900.480-2.04للمقاوالت النخبةSKTA2.8402.9202.82الكرخ العاب مدٌنة

BASH0.5000.490-2.00اشور مصرفBBOB1.2701.2800.79بغداد مصرف

SMOF11.90011.680-1.85االلعاب لمدن الموصلIMIB2.5002.5100.40والدراجات المعدنٌة

TASC8.7008.620-0.92سٌل اسٌا

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)

IBSD193,373,30529.04.740الغازٌة  بغدادBMFI198,278,84543.90.360الموصل مصرف

AISP187,479,28028.212.250البذور انتاجBSUC112,320,00024.90.290سومر مصرف

BMFI72,523,68110.90.360الموصل مصرفIBSD41,006,9549.14.740الغازٌة  بغداد

TASC57,657,2508.78.620سٌل اسٌاBBOB22,241,0004.91.280بغداد مصرف

BSUC31,812,8004.80.290سومر مصرفAISP15,536,0003.412.250البذور انتاج

BBOB28,303,8904.31.280بغداد مصرفBIME14,000,0003.10.180االوسط الشرق مصرف

SMRI25,758,0433.92.700العقارٌة  المعمورةSMRI9,600,0002.12.700العقارٌة  المعمورة

412,982,79991.44596,908,24989.67

665,679,909الكلي مجموع451,639,696الكلي 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

2022/4/14

 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 عدد5,799,565,261

4المتدولة الشركات

0المرتفعة6,009,983,213

1المنخفضة

3المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

IFCM3.7303.650-2.14االنشائية  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)

BINI5,500,250,00091.51.000االسالمي العراق نور مصرفBINI5,500,250,00094.81.000االسالمي العراق نور مصرف

BINT499,800,0008.31.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0005.11.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM8,493,2130.13.650االنشائية  الفلوجةNDSA3,000,0000.10.480للتأمين السالم دار

NDSA1,440,0000.020.480للتأمين السالم دارIFCM2,315,2610.043.650االنشائية  الفلوجة

5,799,565,261100.006,009,983,213100.00

6,009,983,213الكلي مجموع5,799,565,261الكلي 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

2022/4/14

 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


