
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

583.47االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد577.89621,973,824 االغالق

26المتدولة الشركات0.96-% التغير نسبه

2المرتفعة5.581,466,304,265-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

11المستقره632

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.1800.170-5.56االوسط الشرق مصرفHTVM5.7006.27010.00الموصل سد

NAME0.7100.680-4.23للتأمين االمينIMOS6.5006.5500.77الحديثة الخياطة

BSUC0.2500.240-4.00سومر مصرف

BMFI0.2600.250-3.85الموصل مصرف

IBSD4.5004.400-2.22الغازية  بغداد

AIRP19.50019.100-2.05الزراعية المنتجات

BIIB0.5500.540-1.82االسالمي  المصرف

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)

TASC646,350,12044.18.580سيل اسياBAIB300,000,00048.21.080العراق اسيا مصرف

BAIB324,000,00022.11.080العراق اسيا مصرفTASC75,562,31812.18.580سيل اسيا

AISP271,934,59218.511.500البذور انتاجBMFI61,000,0009.80.250الموصل مصرف

HSAD40,549,5412.814.900السدير فندقBSUC58,100,0009.30.240سومر مصرف

HTVM34,485,0002.46.270الموصل سدBIBI35,000,0005.60.280االستثمار مصرف

SKTA34,089,5002.33.000الكرخ العاب مدينةAISP23,815,5653.811.500البذور انتاج

IBSD22,671,0001.54.400الغازية  بغدادIHLI20,800,0003.30.890الصناعية الهالل

574,277,88392.331,374,079,75393.71

1,466,304,265الكلي مجموع621,973,824الكلي 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

2022/5/15

 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 عدد6,832,982

4المتدولة الشركات

1المرتفعة26,279,372

2المنخفضة

1المستقره49

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NHAM0.8500.800-5.88للتأمين الحمراءHASH10.00010.2502.50اشور فندق

IFCM3.6103.550-1.66االنشائية  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)

IFCM12,532,10047.73.550االنشائية  الفلوجةIFCM3,500,00051.23.550االنشائية  الفلوجة

HASH11,635,27244.310.250اشور فندقNHAM1,740,00025.50.800للتأمين الحمراء

NHAM1,392,0005.30.800للتأمين الحمراءHASH1,112,98216.310.250اشور فندق

IHFI720,0002.71.500المنزلي صناعةاالثاثIHFI480,0007.01.500المنزلي صناعةاالثاث

6,832,982100.0026,279,372100.00

26,279,372الكلي مجموع6,832,982الكلي 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

2022/5/15

 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


