
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.31االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد566.85610,169,940 االغالق

31المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

7المرتفعة1.46591,856,090-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره477

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

NAME0.6900.630-8.70للتأمين االمينBNOI1.0301.1309.71االهلي المصرف

IMIB2.3502.250-4.26والدراجات المعدنيةNGIR0.2600.2807.69للتأمين الخليج

SNUC0.4100.400-2.44للمقاوالت النخبةBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

IMOS6.4006.250-2.34الحديثة الخياطةHMAN14.00014.3002.14المنصور فندق

BMNS0.4600.450-2.17المنصور مصرفSMRI3.0503.1001.64العقارية  المعمورة

BCOI0.5500.540-1.82التجاري المصرفIRMC12.50012.6501.20الجاهزة االلبسة

INCP2.4002.370-1.25الكيمياوية الصناعاتBBOB1.2101.2200.83بغداد 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)

IBSD156,266,20026.44.290الغازية  بغدادBSUC208,515,00034.20.210سومر مصرف

BBOB125,236,21421.21.220بغداد مصرفBBOB103,927,26217.01.220بغداد مصرف

SMRI81,692,90013.83.100العقارية  المعمورةBMFI80,000,00013.10.210الموصل مصرف

AISP48,643,1378.211.300البذور انتاجIBSD36,433,0006.04.290الغازية  بغداد

BSUC42,757,8507.20.210سومر مصرفBUND34,280,6725.60.100المتحد المصرف

BNOI33,070,6025.61.130االهلي المصرفBNOI30,452,9605.01.130االهلي المصرف

HSAD17,240,7012.913.500السدير فندقSMRI26,650,0004.43.100العقارية  المعمورة

520,258,89485.26504,907,60585.31

591,856,090الكلي مجموع610,169,940الكلي 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

2022/5/26

 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 عدد2,977,697المتداولة االسهم 

4المتدولة الشركات

1المرتفعة10,282,099 التداول قيمة

2المنخفضة

1المستقره23

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

IHFI1.6001.450-9.37المنزلي صناعةاالثاثBROI0.3700.3905.41األئتمان مصرف

IFCM3.4303.400-0.87االنشائية  الفلوجة

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)

IFCM8,528,97482.93.400االنشائية  الفلوجةIFCM2,506,46384.23.400االنشائية  الفلوجة

HASH1,424,50013.99.500اشور فندقIHFI171,2345.81.450المنزلي صناعةاالثاث

IHFI270,1242.61.450المنزلي صناعةاالثاثHASH150,0005.09.500اشور فندق

BROI58,5000.60.390األئتمان مصرفBROI150,0005.00.390األئتمان مصرف

2,977,697100.0010,282,099100.00

10,282,099الكلي مجموع2,977,697الكلي مجموع

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

الصفقات

2022/5/26

 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


