
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

584.78االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد581.833,347,281,307 االغالق

33المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

8المرتفعة2.953,709,913,837-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

8المستقره561

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

BUND0.1100.100-9.09المتحد المصرفHSAD10.70012.90020.56السدير فندق

BELF0.4500.410-8.89ايالف مصرفBIME0.1700.1805.88االوسط الشرق مصرف

NGIR0.2700.250-7.41للتأمين الخليجBASH0.4200.4404.76اشور مصرف

IHLI0.9600.890-7.29الصناعية الهاللBBOB1.2201.2502.46بغداد مصرف

BMNS0.4900.470-4.08المنصور مصرفIITC16.70017.0001.80للسجاد العراقية

BMFI0.2600.250-3.85الموصل مصرفIIEW4.6004.6501.09الهندسية لالعمال العراقية

IKHC2.4002.320-3.33االنشائية  الخازرSBPT28.25028.5000.88العام للنقل العراق بغداد

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)

BTRI2,250,000,00060.61.000العراق عبر مصرفBTRI2,250,000,00067.21.000العراق عبر مصرف

BAIB648,000,00017.51.080العراق اسيا مصرفBAIB600,000,00017.91.080العراق اسيا مصرف

BBOB212,546,8965.71.250بغداد مصرفBBOB173,488,3435.21.250بغداد مصرف

TASC134,973,2003.68.360سيل اسياIHLI86,961,3022.60.890الصناعية الهالل

IBSD91,238,6372.54.460الغازية  بغدادBSUC30,000,0000.90.260سومر مصرف

IHLI79,902,9722.20.890الصناعية الهاللBMFI29,000,0000.90.250الموصل مصرف

HSAD72,767,6042.012.900السدير فندقBIME26,749,3560.80.180االوسط الشرق مصرف

3,196,199,00195.493,489,429,30894.06

3,709,913,837الكلي مجموع3,347,281,307الكلي 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
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 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 عدد296,405,461المتداولة االسهم 

8المتدولة الشركات

2المرتفعة510,225,738 التداول قيمة

2المنخفضة

4المستقره44الصفقات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم% التغير نسبة
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VAMF0.5600.550-1.79لالستثمار االمينHASH7.3207.8907.79اشور فندق

IHFI1.7101.700-0.58المنزلي صناعةاالثاثIMCI99.000105.0006.06الكيماوية الصنائع

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 االغالق سعر

(دينار)
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

 ) الكلي

 سعر

 االغالق

BINT499,800,00098.01.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00099.21.700االسالمي الدولي المصرف

HASH8,540,4891.77.890اشور فندقHASH1,072,9180.47.890اشور فندق

IHFI1,329,0000.31.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI820,0000.31.700المنزلي صناعةاالثاث

NHAM324,0000.10.900للتأمين الحمراءNHAM360,0000.10.900للتأمين الحمراء
IMCI105,0000.0105.000الكيماوية الصنائعVAMF81,5430.00.550لالستثمار االمين

IFCM72,4000.03.620االنشائية  الفلوجةVZAF50,0000.00.200لالستثمار الزوراء

VAMF44,8490.00.550لالستثمار االمينIFCM20,0000.03.620االنشائية  الفلوجة

296,404,461100.00510,215,738100.00

510,225,738الكلي مجموع296,405,461الكلي مجموع

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

2022/5/10

 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


