
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

575.52االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد573.83980,770,446 االغالق

32المتدولة الشركات0.29-% التغير نسبه

6المرتفعة1.691,567,942,250-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

15المستقره619

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

SNUC0.5000.450-10.00للمقاوالت النخبةAIRP19.10021.0009.95الزراعية المنتجات

IITC17.00016.500-2.94للسجاد العراقيةSBPT28.75030.5006.09العام للنقل العراق بغداد

BMNS0.4800.470-2.08المنصور مصرفSKTA2.6802.7201.49الكرخ العاب مدينة

HKAR0.9700.950-2.06كربالء فنادقIRMC11.75011.9001.28الجاهزة االلبسة

BIIB0.5400.530-1.85االسالمي  المصرفHISH9.2009.3001.09عشتار فنادق

HBAG8.1508.000-1.84بغداد فندقINCP2.4302.4400.41الكيمياوية الصناعات

IHLI0.8900.880-1.12الصناعية الهالل

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)

SKTA486,449,29031.02.720الكرخ العاب مدينةBAIB300,000,00030.61.080العراق اسيا مصرف

BAIB324,000,00020.71.080العراق اسيا مصرفSKTA185,295,90018.92.720الكرخ العاب مدينة

TASC257,030,04516.48.500سيل اسياBTRI170,000,00017.31.000العراق عبر مصرف

BTRI170,000,00010.81.000العراق عبر مصرفBSUC109,875,00011.20.230سومر مصرف

AISP108,338,4366.911.460البذور انتاجBMFI75,868,7527.70.220الموصل مصرف

BBOB35,363,5002.31.230بغداد مصرفTASC30,256,4173.18.500سيل اسيا

IBSD29,675,0081.94.400الغازية  بغدادBBOB28,950,0003.01.230بغداد مصرف

900,246,06991.791,410,856,27989.98

1,567,942,250الكلي مجموع980,770,446الكلي 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

2022/5/19

 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 عدد298,780,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة507,619,900

2المنخفضة

2المستقره22

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

HASH9.7509.500-2.56اشور فندقBLAD0.2500.2708.00االسالمي العطاء مصرف

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

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)

BINT499,800,00098.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00098.41.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM6,650,0001.33.500االنشائية  الفلوجةBROI2,500,0000.80.390األئتمان مصرف

BROI975,0000.20.390األئتمان مصرفIFCM1,900,0000.63.500االنشائية  الفلوجة

BLAD99,9000.020.270االسالمي العطاء مصرفBLAD370,0000.10.270االسالمي العطاء مصرف

HASH95,0000.029.500اشور فندقHASH10,0000.0039.500اشور فندق

298,780,000100.00507,619,900100.00

507,619,900الكلي مجموع298,780,000الكلي 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

2022/5/19

 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


