
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

570.15االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد568.31785,691,881 االغالق

30المتدولة الشركات0.32-% التغير نسبه

6المرتفعة1.84764,103,265-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره317

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

BSUC0.2200.200-9.09سومر مصرفNAME0.6600.6904.55للتأمين االمين

SNUC0.4500.410-8.89للمقاوالت النخبةNGIR0.2500.2604.00للتأمين الخليج

HSAD13.90013.500-2.88السدير فندقHMAN13.50014.0003.70المنصور فندق

IRMC12.80012.500-2.34الجاهزة االلبسةSMRI2.9903.0502.01العقارية  المعمورة

IHLI0.8900.870-2.25الصناعية الهاللSBPT28.50029.0001.75العام للنقل العراق بغداد

BNOI1.0501.030-1.90االهلي المصرفIITC16.52016.6300.67للسجاد العراقية

INCP2.4402.400-1.64الكيمياوية الصناعات

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)

BAIB358,560,00046.91.080العراق اسيا مصرفBAIB332,000,00042.31.080العراق اسيا مصرف

IBSD104,948,00013.74.340الغازية  بغدادBSUC268,015,00034.10.200سومر مصرف

BSUC54,413,3007.10.200سومر مصرفBBOB40,904,2145.21.210بغداد مصرف

SMRI49,611,1606.53.050العقارية  المعمورةBGUC36,000,0004.60.160الخليج مصرف

BBOB49,098,5576.41.210بغداد مصرفIBSD24,250,0003.14.340الغازية  بغداد

AISP36,503,5954.811.370البذور انتاجSMRI16,796,0002.13.050العقارية  المعمورة

HSAD27,162,0003.613.500السدير فندقIHLI15,705,0002.00.870الصناعية الهالل

733,670,21493.38680,296,61289.03

764,103,265الكلي مجموع785,691,881الكلي 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

2022/5/25

 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 عدد296,218,326

4المتدولة الشركات

1المرتفعة504,840,468

1المنخفضة

2المستقره27

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

IFCM3.5003.430-2.00االنشائية  الفلوجةHASH9.4009.5001.06اشور 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)

BINT499,800,00099.01.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00099.31.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM4,469,9680.93.430االنشائية  الفلوجةIFCM1,293,3260.43.430االنشائية  الفلوجة

BROI333,0000.10.370األئتمان مصرفBROI900,0000.30.370األئتمان مصرف

HASH237,5000.059.500اشور فندقHASH25,0000.019.500اشور فندق

296,218,326100.00504,840,468100.00

504,840,468الكلي مجموع296,218,326الكلي 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

2022/5/25

 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


