
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

582.01االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد583.473,564,632,793 االغالق

33المتدولة الشركات0.25% التغير نسبه

10المرتفعة1.464,304,899,069(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

13المستقره897

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HTVM6.3305.700-9.95الموصل سدHSAD14.19015.0005.71السدير فندق

NAME0.7800.710-8.97للتأمين االمينTASC8.3508.6002.99سيل اسيا

IMAP2.7002.610-3.33الدوائية المنصورBMNS0.4700.4802.13المنصور مصرف

IHLI0.9200.890-3.26الصناعية الهاللSBPT28.40028.8701.65العام للنقل العراق بغداد

HISH9.5009.200-3.16عشتار فنادقIBSD4.4504.5001.12الغازية  بغداد

BNOI1.2001.170-2.50االهلي المصرفAIPM4.9505.0001.01اللحوم تسويق

INCP2.5402.490-1.97الكيمياوية الصناعاتIICM1.0001.0101.00الكارتون صناعات

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)

BTRI2,630,003,00061.11.000العراق عبر مصرفBTRI2,630,003,00073.81.000العراق عبر مصرف

TASC610,719,26314.28.600سيل اسياBAIB300,000,0008.41.080العراق اسيا مصرف

BAIB324,000,0007.51.080العراق اسيا مصرفBMFI109,057,3493.10.260الموصل مصرف

IBSD155,778,6153.64.500الغازية  بغدادBSUC107,150,0003.00.250سومر مصرف

AISP143,805,6263.311.600البذور انتاجBBOB94,635,0002.71.250بغداد مصرف

BBOB117,261,0502.71.250بغداد مصرفTASC70,706,6662.08.600سيل اسيا

IHLI53,362,1821.20.890الصناعية الهاللIHLI59,068,2771.70.890الصناعية الهالل

3,370,620,29294.564,034,929,73593.73

4,304,899,069الكلي مجموع3,564,632,793الكلي 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

2022/5/12

 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 عدد5,643,953

5المتدولة الشركات

1المرتفعة34,594,927

3المنخفضة

1المستقره52

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NHAM0.9000.850-5.56للتأمين الحمراءHASH8.39010.00019.19اشور فندق

IMCI103.500100.000-3.38الكيماوية الصنائع

IFCM3.6503.610-1.10االنشائية  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)

HASH22,598,92765.310.000اشور فندقHASH2,348,95341.610.000اشور فندق

IFCM5,415,00015.73.610االنشائية  الفلوجةNHAM1,740,00030.80.850للتأمين الحمراء

IMCI5,100,00014.7100.000الكيماوية الصنائعIFCM1,500,00026.63.610االنشائية  الفلوجة

NHAM1,479,0004.30.850للتأمين الحمراءIMCI51,0000.9100.000الكيماوية الصنائع

NAHF2,0000.010.500للتأمين االهليةNAHF4,0000.10.500للتأمين االهلية

5,643,953100.0034,594,927100.00

34,594,927الكلي مجموع5,643,953الكلي 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

2022/5/12

 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


