
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

571.62االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد570.15820,658,848 االغالق

26المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

8المرتفعة1.47927,619,572-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره435

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

BMFI0.2200.210-4.55الموصل مصرفNAME0.6000.66010.00للتأمين االمين

BNOI1.1001.050-4.55االهلي المصرفNGIR0.2300.2508.70للتأمين الخليج

IRMC13.09012.800-2.22الجاهزة االلبسةBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

SKTA2.7902.740-1.79الكرخ العاب مدينةBIME0.1700.1805.88االوسط الشرق مصرف

BBOB1.2301.210-1.63بغداد مصرفBMNS0.4500.4602.22المنصور مصرف

IBSD4.4404.370-1.58الغازية  بغدادBIIB0.5300.5401.89االسالمي  المصرف

HISH9.3009.200-1.08عشتار فنادقAISP11.34011.4000.53البذور انتاج

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)

BAIB324,000,00034.91.080العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00036.61.080العراق اسيا مصرف

IBSD283,965,18230.64.370الغازية  بغدادBSUC194,030,00023.60.220سومر مصرف

BBOB63,242,5006.81.210بغداد مصرفBIME68,600,0008.40.180االوسط الشرق مصرف

SKTA57,205,4006.22.740الكرخ العاب مدينةIBSD65,900,8338.04.370الغازية  بغداد

AISP40,850,3404.411.400البذور انتاجBBOB52,250,0006.41.210بغداد مصرف

BSUC40,746,6004.40.220سومر مصرفNAME26,992,8003.30.660للتأمين االمين

BNOI22,879,4712.51.050االهلي المصرفBMFI23,000,0002.80.210الموصل مصرف

730,773,63389.05832,889,49389.79

927,619,572الكلي مجموع820,658,848الكلي 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

2022/5/24

 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 عدد306,129,500

5المتدولة الشركات

0المرتفعة516,425,800

3المنخفضة

2المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IHFI1.6901.600-5.33المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3800.370-2.63األئتمان مصرف

HASH9.5009.400-1.05اشور 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)

BINT499,800,00096.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00096.01.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM12,829,0002.53.500االنشائية  الفلوجةBROI8,000,0002.60.370األئتمان مصرف

BROI2,960,0000.60.370األئتمان مصرفIFCM3,750,0001.23.500االنشائية  الفلوجة

IHFI557,0000.11.600المنزلي صناعةاالثاثIHFI350,0000.11.600المنزلي صناعةاالثاث

HASH279,8000.19.400اشور فندقHASH29,5000.019.400اشور فندق

306,129,500100.00516,425,800100.00

516,425,800الكلي مجموع306,129,500الكلي 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

2022/5/24

 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


