
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

577.89االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد575.02966,156,720 االغالق

29المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

5المرتفعة2.871,173,158,689-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

11المستقره633
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 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.6800.620-8.82للتأمين االمينINCP2.4902.5201.20الكيمياوية الصناعات

NGIR0.2400.220-8.33للتأمين الخليجAISP11.50011.6000.87البذور انتاج

BMFI0.2500.230-8.00الموصل مصرفIMOS6.5506.6000.76الحديثة الخياطة

HSAD14.90014.150-5.03السدير فندقTASC8.5808.6000.23سيل اسيا

BSUC0.2400.230-4.17سومر مصرفHBAG8.1008.1100.12بغداد فندق

IHLI0.8900.860-3.37الصناعية الهالل

SKTA3.0002.920-2.67الكرخ العاب مدينة

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)

BTRI440,000,00037.51.000العراق عبر مصرفBTRI440,000,00045.51.000العراق عبر مصرف

AISP239,634,49720.411.600البذور انتاجBSUC190,220,00019.70.230سومر مصرف

TASC205,631,75017.58.600سيل اسياBMFI100,000,00010.40.230الموصل مصرف

SKTA46,174,5003.92.920الكرخ العاب مدينةBGUC50,000,0005.20.160الخليج مصرف

BSUC42,410,6003.60.230سومر مصرفIHLI34,390,5013.60.860الصناعية الهالل

BBOB38,054,4003.21.240بغداد مصرفBBOB31,020,0003.21.240بغداد مصرف

IHLI29,971,7922.60.860الصناعية الهاللTASC23,950,0002.58.600سيل اسيا

869,580,50190.001,041,877,53988.81

1,173,158,689الكلي مجموع966,156,720الكلي 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

2022/5/16

 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 عدد305,264,776المتداولة االسهم 

3المتدولة الشركات

0المرتفعة1,558,052,600 التداول قيمة

1المنخفضة

2المستقره24الصفقات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)
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 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH10.2508.500-17.07اشور فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

 ) الكلي

 سعر

 االغالق
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 النسبة

 الكلي الى

 سعر

 االغالق

IMCI1,051,477,60067.5100.000الكيماوية الصنائعBINT294,000,00096.31.700االسالمي الدولي المصرف

BINT499,800,00032.11.700االسالمي الدولي المصرفIMCI10,514,7763.4100.000الكيماوية الصنائع

HASH6,775,0000.48.500اشور فندقHASH750,0000.28.500اشور فندق

305,264,776100.001,558,052,600100.00

1,558,052,600الكلي مجموع305,264,776الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2022/5/16

 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




