
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

576.38االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد575.52876,067,790 االغالق

24المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

7المرتفعة0.861,113,538,292-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

6المستقره498

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMIB2.4502.320-5.31والدراجات المعدنيةBMFI0.2100.2204.76الموصل مصرف

SKTA2.7902.680-3.94الكرخ العاب مدينةBSUC0.2200.2304.55سومر مصرف

HSAD14.99014.500-3.27السدير فندقNGIR0.2200.2304.55للتأمين الخليج

AIPM4.9504.850-2.02اللحوم تسويقIMAP2.5402.6002.36الدوائية المنصور

IICM1.0100.990-1.98الكارتون صناعاتBCOI0.5500.5601.82التجاري المصرف

NAME0.5600.550-1.79للتأمين االمينIHLI0.8800.8901.14الصناعية الهالل

IBSD4.5004.420-1.78الغازية  بغدادBBOB1.2201.2300.82بغداد مصرف

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)

BAIB324,000,00029.11.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00034.21.080العراق اسيا مصرف

TASC247,099,13422.28.550سيل اسياBSUC260,250,00029.70.230سومر مصرف

IBSD124,198,50011.24.420الغازية  بغدادBMFI114,631,24813.10.220الموصل مصرف

SKTA107,565,5009.72.680الكرخ العاب مدينةBBOB46,500,0005.31.230بغداد مصرف

AISP82,899,0007.411.550البذور انتاجSKTA39,660,0004.52.680الكرخ العاب مدينة

BBOB57,195,0005.11.230بغداد مصرفTASC28,905,6183.38.550سيل اسيا

BSUC54,487,5004.90.230سومر مصرفIBSD28,160,0003.24.420الغازية  بغداد

818,106,86693.38997,444,63489.57

1,113,538,292الكلي مجموع876,067,790الكلي 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

2022/5/18

 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 عدد302,362,000المتداولة االسهم 

3المتدولة الشركات

0المرتفعة529,547,900 التداول قيمة

1المنخفضة

2المستقره45الصفقات

الشركة اسم
 رمز

الشركة
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

  التغير نسبة

%

IFCM3.5503.500-1.41االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي
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 االغالق
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

 ) الكلي

 سعر

 االغالق

BINT499,800,00094.41.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00097.21.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM29,547,9005.63.500االنشائية  الفلوجةIFCM8,360,0002.83.500االنشائية  الفلوجة

IMCI200,0000.04100.000الكيماوية الصنائعIMCI2,0000.001100.000الكيماوية الصنائع

302,362,000100.00529,547,900100.00

529,547,900الكلي مجموع302,362,000الكلي مجموع

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

2022/5/18

 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


