
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

589.84االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد584.7840,581,135,647 االغالق

30المتدولة الشركات0.86-% التغير نسبه

7المرتفعة5.0629,416,349,195-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

15المستقره736

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

IMOS7.0006.500-7.14الحديثة الخياطةIKHC2.2502.4006.67االنشائية  الخازر

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفSKTA2.9003.0505.17الكرخ العاب مدينة

BASH0.4400.420-4.55اشور مصرفHTVM6.0506.3304.63الموصل سد

SMRI3.1302.990-4.47العقارية  المعمورةIHLI0.9400.9602.13الصناعية الهالل

BSUC0.2700.260-3.70سومر مصرفIKLV1.5601.5801.28اللقاحات النتاج الكندي

IBSD4.6604.580-1.72الغازية  بغدادIITC16.60016.7000.60للسجاد العراقية

AISP12.04011.910-1.08البذور انتاجHISH9.7009.7500.52عشتار فنادق

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)

BIIB14,469,225,00449.20.550االسالمي  المصرفBIIB26,307,681,82664.80.550االسالمي  المصرف

BNAI13,453,800,00045.71.020االسالمي الوطني المصرفBNAI13,190,000,00032.51.020االسالمي الوطني المصرف

BAIB648,000,0002.21.080العراق اسيا مصرفBAIB600,000,0001.51.080العراق اسيا مصرف

TASC316,497,2471.18.400سيل اسياIHLI120,108,5610.30.960الصناعية الهالل

IHLI122,963,9960.40.960الصناعية الهاللBMFI92,500,0000.20.260الموصل مصرف

SKTA114,897,6330.43.050الكرخ العاب مدينةBSUC87,485,5200.20.260سومر مصرف

AISP85,852,6770.311.910البذور انتاجSKTA38,881,2730.13.050الكرخ العاب مدينة

40,436,657,18099.6429,211,236,55799.30

29,416,349,195الكلي مجموع40,581,135,647الكلي 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

2022/5/9

 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
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40المدرجة الشركات عدد296,873,656

5المتدولة الشركات

3المرتفعة506,792,538

0المنخفضة

2المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IMCI83.40099.00018.71الكيماوية الصنائع

IHFI1.5601.7109.62المنزلي صناعةاالثاث

HASH7.3107.3200.14اشور 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)

BINT499,800,00098.61.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,000,00099.01.700االسالمي الدولي المصرف

IHFI3,268,7430.61.710المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,000,0000.71.710المنزلي صناعةاالثاث

IFCM2,793,3950.63.620االنشائية  الفلوجةIFCM771,6560.33.620االنشائية  الفلوجة

HASH732,4000.17.320اشور فندقHASH100,0000.037.320اشور فندق

IMCI198,0000.0499.000الكيماوية الصنائعIMCI2,0000.00199.000الكيماوية الصنائع

296,873,656100.00506,792,538100.00

506,792,538الكلي مجموع296,873,656الكلي 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

2022/5/9

ربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


