
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.69االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد571.99652,162,889 االغالق

31المتدولة الشركات0.30-% التغير نسبه

6المرتفعة1.70904,148,082-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

14المستقره562

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IRMC9.2808.360-9.91الجاهزة االلبسةBMFI0.2000.22010.00الموصل مصرف

AISP10.75010.350-3.72البذور انتاجHNTI10.04011.0409.96السياحية االستثمارات

IMOS6.4906.250-3.70الحديثة الخياطةBMNS0.4600.5008.70المنصور مصرف

BBOB1.2401.210-2.42بغداد مصرفNGIR0.2500.2604.00للتأمين الخليج

IBSD4.2704.170-2.34الغازية  بغدادSBPT28.00028.7502.68العام للنقل العراق بغداد

HMAN13.70013.500-1.46المنصور فندقSKTA2.7102.7601.85الكرخ العاب مدينة

SMRI3.3403.300-1.20العقارية  المعمورة

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)

TASC181,541,00420.17.200سيل اسياBSUC209,626,96432.10.190سومر مصرف

HNTI177,065,59219.611.040السياحية االستثماراتBBOB98,542,61815.11.210بغداد مصرف

AISP145,313,70016.110.350البذور انتاجBMFI96,500,00014.80.220الموصل مصرف

BBOB119,446,56813.21.210بغداد مصرفBUND65,482,23210.00.100المتحد المصرف

IBSD52,967,2405.94.170الغازية  بغدادBMNS48,394,0777.40.500المنصور مصرف

BSUC40,503,3364.50.190سومر مصرفTASC25,263,3203.97.200سيل اسيا

SKTA25,285,2682.82.760الكرخ العاب مدينةBNOI24,500,0003.81.010االهلي المصرف

568,309,21187.14742,122,70782.08

904,148,082الكلي مجموع652,162,889الكلي 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

2022/6/1

 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 عدد284,418,175

6المتدولة الشركات

2المرتفعة479,124,543

3المنخفضة

1المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH9.5008.800-7.37اشور فندقNHAM0.7000.80014.29للتأمين الحمراء

BROI0.3700.360-2.70األئتمان مصرفIHFI1.4501.60010.34المنزلي صناعةاالثاث

IFCM3.4003.330-2.06االنشائية  الفلوجة

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)

BINT467,500,00097.61.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00096.71.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM7,772,6001.63.330االنشائية  الفلوجةBROI6,083,1752.10.360األئتمان مصرف

BROI2,199,9430.50.360األئتمان مصرفIFCM2,320,0000.83.330االنشائية  الفلوجة
IHFI1,600,0000.31.600المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,000,0000.41.600المنزلي صناعةاالثاث

HASH44,0000.018.800اشور فندقNHAM10,0000.0040.800للتأمين الحمراء

NHAM8,0000.0020.800للتأمين الحمراءHASH5,0000.0028.800اشور فندق

284,418,175100.00479,124,543100.00

479,124,543الكلي مجموع284,418,175الكلي 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

2022/6/1

 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


