
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

581.83االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد582.01556,477,375 االغالق

36المتدولة الشركات0.03% التغير نسبه

8المرتفعة0.18883,590,771(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

15المستقره496

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

NAME0.8500.780-8.24للتأمين االمينHSAD12.90014.19010.00السدير فندق

NGIR0.2500.240-4.00للتأمين الخليجIRMC10.80011.88010.00الجاهزة االلبسة

AIPM5.1504.950-3.88اللحوم تسويقHKAR0.8900.9708.99كربالء فنادق

BSUC0.2600.250-3.85سومر مصرفBMFI0.2500.2604.00الموصل مصرف

INCP2.6002.540-2.31الكيمياوية الصناعاتIMAP2.6002.7003.85الدوائية المنصور

BNOI1.2201.200-1.64االهلي المصرفIHLI0.8900.9203.37الصناعية الهالل

SMOF11.50011.390-0.96االلعاب لمدن الموصلSKTA3.0003.0200.67الكرخ العاب مدينة

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)

TASC227,068,15625.78.350سيل اسياBAIB119,590,00021.51.080العراق اسيا مصرف

BAIB129,157,20014.61.080العراق اسيا مصرفBSUC84,700,00015.20.250سومر مصرف

BBOB85,660,2009.71.250بغداد مصرفBBOB69,320,00012.51.250بغداد مصرف

AISP75,669,2108.611.800البذور انتاجBMFI53,500,3579.60.260الموصل مصرف

HSAD74,117,1758.414.190السدير فندقBNOI45,400,0008.21.200االهلي المصرف

BNOI54,530,0006.21.200االهلي المصرفBGUC32,768,0005.90.160الخليج مصرف

SKTA48,961,7365.53.020الكرخ العاب مدينةTASC27,066,9184.98.350سيل اسيا

432,345,27577.69695,163,67878.67

883,590,771الكلي مجموع556,477,375الكلي 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

2022/5/11

 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 عدد295,102,318

6المتدولة الشركات

2المرتفعة513,876,344

2المنخفضة

2المستقره58

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

IHFI1.7001.500-11.76المنزلي صناعةاالثاثHASH7.8908.3906.34اشور فندق

IMCI105.000103.500-1.43الكيماوية الصنائعIFCM3.6203.6500.83االنشائية  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)

BINT496,400,00096.61.700االسالمي الدولي المصرفBINT292,000,00098.91.700االسالمي الدولي المصرف

HASH11,859,3742.38.390اشور فندقHASH1,446,5620.58.390اشور فندق

IFCM5,016,9701.03.650االنشائية  الفلوجةIFCM1,383,7560.53.650االنشائية  الفلوجة

IHFI375,0000.11.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI250,0000.11.500المنزلي صناعةاالثاث

IMCI207,0000.04103.500الكيماوية الصنائعNHAM20,0000.010.900للتأمين الحمراء

NHAM18,0000.0040.900للتأمين الحمراءIMCI2,0000.001103.500الكيماوية الصنائع

295,102,318100.00513,876,344100.00

513,876,344الكلي مجموع295,102,318الكلي 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

2022/5/11

 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


