
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.48االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد589.843,669,849,329 االغالق

28المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

13المرتفعة0.643,975,926,350-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره518
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BIME0.1800.170-5.56االوسط الشرق مصرفIHLI0.8600.9409.30الصناعية الهالل

BASH0.4600.440-4.35اشور مصرفIMOS6.5007.0007.69الحديثة الخياطة

BSUC0.2800.270-3.57سومر مصرفSKTA2.7702.9004.69الكرخ العاب مدينة

IMIB2.6002.550-1.92والدراجات المعدنيةBMFI0.2500.2604.00الموصل مصرف

BBOB1.2401.220-1.61بغداد مصرفSMRI3.0203.1303.64العقارية  المعمورة

BNOI1.2501.230-1.60االهلي المصرفSMOF11.23011.5002.40االلعاب لمدن الموصل

INCP2.5502.6001.96الكيمياوية الصناعات
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( %) الكلي
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(دينار)

BTRI2,750,000,00069.21.000العراق عبر مصرفBTRI2,750,000,00074.91.000العراق عبر مصرف

BAIB648,000,00016.31.080العراق اسيا مصرفBAIB600,000,00016.31.080العراق اسيا مصرف

TASC200,789,3215.18.430سيل اسياBMFI96,500,0002.60.260الموصل مصرف

AISP82,673,1752.112.040البذور انتاجBSUC74,892,0002.00.270سومر مصرف

IBSD67,510,8601.74.660الغازية  بغدادBBOB24,662,9950.71.220بغداد مصرف

SKTA40,453,4271.02.900الكرخ العاب مدينةTASC23,661,8270.68.430سيل اسيا

BBOB30,093,9540.81.220بغداد مصرفBNOI22,645,1000.61.230االهلي المصرف

3,592,361,92297.893,819,520,73696.07

3,975,926,350الكلي مجموع3,669,849,329الكلي 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

2022/5/8

 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
 

40المدرجة الشركات عدد3,696,013المتداولة االسهم 

2المتدولة الشركات

1المرتفعة11,227,864 التداول قيمة

1المنخفضة

0المستقره16الصفقات
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IFCM3.6303.620-0.28االنشائية  الفلوجةIHFI1.3001.56020.00المنزلي صناعةاالثاث

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة
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 االغالق

(دينار)
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 االغالق

(دينار)

IFCM9,577,22885.33.620االنشائية  الفلوجةIFCM2,637,91371.43.620االنشائية  الفلوجة

IHFI1,650,63614.71.560المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,058,10028.61.560المنزلي صناعةاالثاث

3,696,013100.0011,227,864100.00

11,227,864الكلي مجموع3,696,013الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2022/5/8

 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


