
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.83االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد571.62723,797,953 االغالق

30المتدولة الشركات0.39-% التغير نسبه

6المرتفعة2.211,717,354,610-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

14المستقره560

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

SBPT30.50028.500-6.56العام للنقل العراق بغدادIRMC11.90013.09010.00الجاهزة االلبسة

BIME0.1800.170-5.56االوسط الشرق مصرفNAME0.5500.6009.09للتأمين االمين

BASH0.4300.410-4.65اشور مصرفSKTA2.7202.7902.57الكرخ العاب مدينة

BSUC0.2300.220-4.35سومر مصرفIMIB2.3202.3501.29والدراجات المعدنية

BMNS0.4700.450-4.26المنصور مصرفIHLI0.8800.8901.14الصناعية الهالل

HSAD14.50013.900-4.14السدير فندقIBSD4.4004.4400.91الغازية  بغداد

IMAP2.6002.500-3.85الدوائية المنصور

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)

TASC817,965,67747.68.500سيل اسياBAIB300,000,00041.41.080العراق اسيا مصرف

BAIB324,000,00018.91.080العراق اسيا مصرفTASC96,602,12713.38.500سيل اسيا

IBSD118,758,2996.94.440الغازية  بغدادBSUC90,030,00012.40.220سومر مصرف

AISP105,923,3616.211.340البذور انتاجBBOB82,969,60011.51.230بغداد مصرف

BBOB101,290,1085.91.230بغداد مصرفSKTA36,405,0005.02.790الكرخ العاب مدينة

SKTA101,104,9505.92.790الكرخ العاب مدينةIBSD27,305,5673.84.440الغازية  بغداد

SBPT26,301,5001.528.500العام للنقل العراق بغدادBIBI15,714,3222.20.280االستثمار مصرف

649,026,61689.671,595,343,89692.90

1,717,354,610الكلي مجموع723,797,953الكلي 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

2022/5/22

 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 عدد308,495,667

5المتدولة الشركات

1المرتفعة517,659,877

1المنخفضة

3المستقره36

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

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرفIHFI1.5001.69012.67المنزلي صناعةاالثاث

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 النسبة

 الكلي الى

 سعر

 االغالق
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

BINT499,800,00096.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00095.31.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM11,261,5002.23.500االنشائية  الفلوجةBROI11,000,0003.60.380األئتمان مصرف

BROI4,180,0000.80.380األئتمان مصرفIFCM3,220,0001.03.500االنشائية  الفلوجة

HASH2,375,0000.59.500اشور فندقHASH250,0000.19.500اشور فندق

IHFI43,3770.01.690المنزلي صناعةاالثاثIHFI25,6670.01.690المنزلي صناعةاالثاث

308,495,667100.00517,659,877100.00

517,659,877الكلي مجموع308,495,667الكلي 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

2022/5/22

 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


