
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

592.14االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد593.113,994,606,628 االغالق

30المتدولة الشركات0.16% التغير نسبه

13المرتفعة0.977,642,923,393(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

13المستقره824

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKLV1.5501.500-3.23اللقاحات النتاج الكنديHTVM5.1005.5007.84الموصل سد

SMOF11.42011.210-1.84االلعاب لمدن الموصلBSUC0.2600.2807.69سومر مصرف

BBOB1.2401.220-1.61بغداد مصرفBMFI0.2800.2903.57الموصل مصرف

BNOI1.2801.270-0.78االهلي المصرفSKTA2.7502.8403.27الكرخ العاب مدينة

INCP2.5302.6103.16الكيمياوية الصناعات

HISH9.4009.5501.60عشتار فنادق

SMRI2.6002.6401.54العقارية  المعمورة

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)

HBAY3,320,184,84143.483.000بابل فندقBTRI3,000,250,00075.11.000العراق عبر مصرف

BTRI3,000,250,00039.31.000العراق عبر مصرفBAIB300,000,0007.51.080العراق اسيا مصرف

BAIB324,000,0004.21.080العراق اسيا مصرفBMFI199,604,0005.00.290الموصل مصرف

AISP263,802,8073.512.040البذور انتاجBSUC140,000,0003.50.280سومر مصرف

AIRP187,195,4762.419.500الزراعية المنتجاتBNOI66,533,5111.71.270االهلي المصرف

TASC94,422,1001.28.500سيل اسياBUND60,000,0001.50.110المتحد المصرف

BNOI84,927,7291.11.270االهلي المصرفHBAY40,002,2271.083.000بابل فندق

3,806,389,73895.297,274,782,95495.18

7,642,923,393الكلي مجموع3,994,606,628الكلي 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

2022/4/25

 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 عدد299,465,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة505,357,700 التداول قيمة

1المنخفضة

3المستقره14الصفقات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.4200.400-4.76األئتمان مصرفHASH7.1007.2001.41اشور فندق

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)

BINT499,800,00098.91.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00098.21.700االسالمي الدولي المصرف

HASH2,247,7000.47.200اشور فندقBROI3,000,0001.00.400األئتمان مصرف

NHAM2,100,0000.41.000للتأمين الحمراءNHAM2,100,0000.71.000للتأمين الحمراء

BROI1,200,0000.20.400األئتمان مصرفHASH315,0000.17.200اشور فندق

VZAF10,0000.0020.200لالستثمار الزوراءVZAF50,0000.020.200لالستثمار الزوراء

299,465,000100.00505,357,700100.00

505,357,700الكلي مجموع299,465,000الكلي 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 

2022/4/25

 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


