
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

601.62االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد598.49758,826,132 االغالق

27المتدولة الشركات0.52-% التغير نسبه

4المرتفعة3.13658,247,696-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

10المستقره554

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BSUC0.2900.270-6.90سومر مصرفBIIB0.5200.5403.85االسالمي  المصرف

BMFI0.3600.340-5.56الموصل مصرفIMOS6.4506.6002.33الحديثة الخياطة

BASH0.4900.470-4.08اشور مصرفSNUC0.4800.4902.08للمقاوالت النخبة

BNOI1.3801.350-2.17االهلي المصرفIRMC11.25011.3000.44الجاهزة االلبسة

AISP12.25012.100-1.22البذور انتاج

IICM1.0301.020-0.97الكارتون صناعات

IMAP2.5402.520-0.79الدوائية المنصور

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BMFI198,302,77130.10.340الموصل مصرفBMFI585,412,56377.10.340الموصل مصرف

IBSD140,319,78021.34.720الغازية  بغدادBCOI42,867,1435.60.590التجاري المصرف

AISP119,210,16018.112.100البذور انتاجIBSD30,070,4884.04.720الغازية  بغداد

IMOS48,523,5007.46.600الحديثة الخياطةBIME15,000,0002.00.180االوسط الشرق مصرف

TASC45,829,7507.08.560سيل اسياBBOB13,642,7391.81.270بغداد مصرف

BCOI25,291,6143.80.590التجاري المصرفBNOI11,520,0001.51.350االهلي المصرف

BBOB17,326,2792.61.270بغداد مصرفBSUC10,116,2321.30.270سومر مصرف

708,629,16593.38594,803,85490.36

658,247,696الكلي مجموع758,826,132الكلي 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

2022/4/17

 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 عدد5,604,420,015

7المتدولة الشركات

0المرتفعة5,827,687,786

2المنخفضة

5المستقره70

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.6503.500-4.11االنشائية  الفلوجة

IKHC2.5002.400-4.00االنشائية  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)

BINI5,300,000,00090.91.000االسالمي العراق نور مصرفBINI5,300,000,00094.61.000االسالمي العراق نور مصرف

BINT499,800,0008.61.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0005.21.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM24,388,7500.43.500االنشائية  الفلوجةIFCM6,955,0000.13.500االنشائية  الفلوجة

IKHC2,436,0360.0422.400االنشائية  الخازرNDSA1,350,0000.020.480للتأمين السالم دار

NDSA648,0000.0110.480للتأمين السالم دارIKHC1,015,0150.022.400االنشائية  الخازر

BROI390,0000.0070.390األئتمان مصرفBROI1,000,0000.020.390األئتمان مصرف

VWIF25,0000.00040.250لالستثمار الوئامVWIF100,0000.0020.250لالستثمار الوئام

5,604,420,015100.005,827,687,786100.00

5,827,687,786الكلي مجموع5,604,420,015الكلي 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

2022/4/17

 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


