
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

593.57االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد593.01683,248,222 االغالق

28المتدولة الشركات0.09-% التغير نسبه

7المرتفعة0.561,214,278,181-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره603

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

%

NGIR0.3000.270-10.00للتأمين الخليجINCP2.4002.5004.17الكيمياوية الصناعات

BSUC0.2500.240-4.00سومر مصرفAISP11.48011.9003.66البذور انتاج

BMFI0.3200.310-3.12الموصل مصرفIMAP2.6202.7103.44الدوائية المنصور

HISH9.8509.600-2.54عشتار فنادقHMAN13.60014.0002.94المنصور فندق

BNOI1.3301.300-2.26االهلي المصرفIIEW4.5504.6001.10الهندسية لالعمال العراقية

SMOF11.40011.200-1.75االلعاب لمدن الموصلSKTA2.7302.7500.73الكرخ العاب مدينة

HNTI8.9508.800-1.68السياحية االستثماراتTASC8.2508.2800.36سيل اسيا

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)

AISP357,133,48329.411.900البذور انتاجBAIB200,000,00029.31.080العراق اسيا مصرف

BBOB216,622,48917.81.250بغداد مصرفBBOB175,429,14825.71.250بغداد مصرف

BAIB216,000,00017.81.080العراق اسيا مصرفBMFI79,595,13811.60.310الموصل مصرف

TASC157,805,03713.08.280سيل اسياBSUC56,822,4648.30.240سومر مصرف

BNOI71,647,5005.91.300االهلي المصرفBNOI55,100,0008.11.300االهلي المصرف

IKLV37,300,7503.11.550اللقاحات النتاج الكنديAISP30,239,7204.411.900البذور انتاج

IMOS35,830,6693.06.480الحديثة الخياطةIKLV24,065,0003.51.550اللقاحات النتاج الكندي

621,251,47090.931,092,339,92789.96

1,214,278,181الكلي مجموع683,248,222الكلي 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

2022/4/21

 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 عدد3,799,485,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة4,007,860,650

0المنخفضة

5المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IKHC2.4002.4502.08االنشائية  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)

BINI3,500,000,00087.31.000االسالمي العراق نور مصرفBINI3,500,000,00092.11.000االسالمي العراق نور مصرف

BINT499,800,00012.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,0007.71.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM6,940,6500.23.690االنشائية  الفلوجةBLAD3,350,0000.10.250االسالمي العطاء مصرف

BLAD837,5000.0210.250االسالمي العطاء مصرفIFCM1,885,0000.0503.690االنشائية  الفلوجة

IKHC245,0000.0062.450االنشائية  الخازرVWIF150,0000.0040.250لالستثمار الوئام

VWIF37,5000.0010.250لالستثمار الوئامIKHC100,0000.0032.450االنشائية  الخازر

3,799,485,000100.004,007,860,650100.00

4,007,860,650الكلي مجموع3,799,485,000الكلي 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

2022/4/21

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


