
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

575.02االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد576.381,242,121,994 االغالق

27المتدولة الشركات0.24% التغير نسبه

8المرتفعة1.361,561,199,361(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

9المستقره545

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

NAME0.6200.560-9.68للتأمين االمينHSAD14.15014.9905.94السدير فندق

BMFI0.2300.210-8.70الموصل مصرفBIME0.1700.1805.88االوسط الشرق مصرف

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIBSD4.3704.5002.97الغازية  بغداد

SKTA2.9202.790-4.45الكرخ العاب مدينةIHLI0.8600.8802.33الصناعية الهالل

BSUC0.2300.220-4.35سومر مصرفTZNI2.3502.3901.70لالتصاالت الخاتم

INCP2.5202.430-3.57الكيمياوية الصناعاتHISH9.2009.3001.09عشتار فنادق

BNOI1.1601.120-3.45االهلي المصرفHBAG8.1108.1500.49بغداد 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)

BAIB604,800,00038.71.080العراق اسيا مصرفBAIB560,000,00045.11.080العراق اسيا مصرف

TASC332,520,64421.38.600سيل اسياBSUC183,920,00014.80.220سومر مصرف

AISP185,002,80211.911.600البذور انتاجBMFI137,550,00011.10.210الموصل مصرف

SKTA84,555,0255.42.790الكرخ العاب مدينةIHLI70,100,0005.60.880الصناعية الهالل

IBSD61,294,8503.94.500الغازية  بغدادBUND59,131,5254.80.100المتحد المصرف

IHLI59,595,0003.80.880الصناعية الهاللTASC38,678,2843.18.600سيل اسيا

BBOB46,621,0853.01.220بغداد مصرفBBOB38,214,0043.11.220بغداد مصرف

1,087,593,81387.561,374,389,40688.03

1,561,199,361الكلي مجموع1,242,121,994الكلي 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

2022/5/17

 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 عدد295,467,123

5المتدولة الشركات

1المرتفعة511,656,533

2المنخفضة

2المستقره38

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

NDSA0.4800.390-18.75للتأمين السالم دارHASH8.5009.75014.71اشور فندق

NHAM0.8000.700-12.50للتأمين الحمراء

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)

BINT499,800,00097.71.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00099.51.700االسالمي الدولي المصرف

HASH10,683,8452.19.750اشور فندقHASH1,116,5000.49.750اشور فندق

IMCI937,3000.2100.000الكيماوية الصنائعNHAM330,0000.10.700للتأمين الحمراء

NHAM231,0000.050.700للتأمين الحمراءNDSA11,2500.0040.390للتأمين السالم دار

NDSA4,3880.0010.390للتأمين السالم دارIMCI9,3730.003100.000الكيماوية الصنائع

295,467,123100.00511,656,533100.00

511,656,533الكلي مجموع295,467,123الكلي 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

2022/5/17

 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


