
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

566.85االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد572.593,877,815,794 االغالق

33المتدولة الشركات1.01% التغير نسبه

8المرتفعة5.744,146,273,642(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

10المستقره682

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

BSUC0.2100.190-9.52سومر مصرفBKUI1.2001.3008.33كوردستان مصرف

IRMC12.65011.450-9.49الجاهزة االلبسةNGIR0.2800.3007.14للتأمين الخليج

BNOI1.1301.050-7.08االهلي المصرفIICM0.9600.9701.04الكارتون صناعات

HNTI8.8008.300-5.68السياحية االستثماراتSMOF11.40011.5000.88االلعاب لمدن الموصل

NAME0.6300.600-4.76للتأمين االمينBBOB1.2201.2300.82بغداد مصرف

HMAN14.30013.700-4.20المنصور فندقSKTA2.7002.7100.37الكرخ العاب مدينة

IMIB2.2502.160-4.00والدراجات المعدنيةIBSD4.2904.3000.23الغازية  بغداد

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)

BTRI3,000,000,00072.41.000العراق عبر مصرفBTRI3,000,000,00077.41.000العراق عبر مصرف

BNOI238,116,5005.71.050االهلي المصرفBSUC267,531,2546.90.190سومر مصرف

BBOB206,462,6365.01.230بغداد مصرفBNOI216,550,0005.61.050االهلي المصرف

AISP164,789,3294.011.200البذور انتاجBBOB170,028,4474.41.230بغداد مصرف

HNTI138,900,8003.48.300السياحية االستثماراتSKTA44,095,0001.12.710الكرخ العاب مدينة

IBSD126,318,5003.04.300الغازية  بغدادBMFI31,200,0000.80.210الموصل مصرف

SKTA119,092,3002.92.710الكرخ العاب مدينةBGUC29,500,0000.80.160الخليج مصرف

3,758,904,70196.933,993,680,06696.32

4,146,273,642الكلي مجموع3,877,815,794الكلي 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

2022/5/29

 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 عدد9,660,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة14,654,400

1المنخفضة

1المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3900.370-5.13األئتمان مصرف

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)

IFCM12,434,40084.93.400االنشائية  الفلوجةBROI6,000,00062.10.370األئتمان مصرف

BROI2,220,00015.10.370األئتمان مصرفIFCM3,660,00037.93.400االنشائية  الفلوجة

9,660,000100.0014,654,400100.00

14,654,400الكلي مجموع9,660,000الكلي 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

2022/5/29

 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


