
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

571.99االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد571.62939,727,941 االغالق

32المتدولة الشركات0.06-% التغير نسبه

11المرتفعة0.371,639,021,597-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره588

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

IRMC8.3607.530-9.93الجاهزة االلبسةBMFI0.2200.2409.09الموصل مصرف

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفNAME0.5500.6009.09للتأمين االمين

IBSD4.1704.030-3.36الغازية  بغدادNGIR0.2600.2807.69للتأمين الخليج

TASC7.2007.090-1.53سيل اسياHSAD13.50014.5007.41السدير فندق

SMRI3.3003.250-1.52العقارية  المعمورةHNTI11.04011.7005.98السياحية االستثمارات

SKTA2.7602.730-1.09الكرخ العاب مدينةBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

BNOI1.0101.000-0.99االهلي المصرفBSUC0.1900.2005.26سومر مصرف

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)

HNTI549,281,24633.511.700السياحية االستثماراتBBOB245,244,65526.11.240بغداد مصرف

TASC405,321,31124.77.090سيل اسياBUND226,450,00024.10.100المتحد المصرف

BBOB299,417,86618.31.240بغداد مصرفBSUC184,000,00019.60.200سومر مصرف

AISP142,151,4158.710.330البذور انتاجBMFI77,150,0008.20.240الموصل مصرف

IBSD55,378,5713.44.030الغازية  بغدادTASC57,142,4106.17.090سيل اسيا

BSUC35,030,0002.10.200سومر مصرفHNTI46,947,1155.011.700السياحية االستثمارات

BNOI24,032,0001.51.000االهلي المصرفBNOI24,200,0002.61.000االهلي المصرف

861,134,18091.641,510,612,40892.17

1,639,021,597الكلي مجموع939,727,941الكلي 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

2022/6/2

 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 عدد283,550,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة475,714,500

0المنخفضة

2المستقره21

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

IFCM3.3303.3500.60االنشائية  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)

BINT467,500,00098.31.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00097.01.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM5,700,0001.23.350االنشائية  الفلوجةBROI6,850,0002.40.360األئتمان مصرف

BROI2,514,5000.50.360األئتمان مصرفIFCM1,700,0000.63.350االنشائية  الفلوجة

283,550,000100.00475,714,500100.00

475,714,500الكلي مجموع283,550,000الكلي 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

2022/6/2

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


