
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

571.62االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد566.21819,510,963 االغالق

36المتدولة الشركات0.95-% التغير نسبه

11المرتفعة5.411,345,011,788-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

13المستقره626

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

HNTI11.70010.550-9.83السياحية االستثماراتSMOF11.65012.6108.24االلعاب لمدن الموصل

TZNI2.3502.190-6.81لالتصاالت الخاتمBELF0.4100.4407.32ايالف مصرف

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

HSAD14.50014.000-3.45السدير فندقHISH8.5009.0005.88عشتار فنادق

HKAR0.9500.920-3.16كربالء فنادقSKTA2.7302.8504.40الكرخ العاب مدينة

BTIB0.7700.750-2.60االسالمي الطيف مصرفIMIB2.0502.1002.44والدراجات المعدنية

BBOB1.2401.210-2.42بغداد مصرفSBPT28.65029.3002.27العام للنقل العراق بغداد

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)

HNTI585,023,38743.510.550السياحية االستثماراتBSUC246,619,37330.10.200سومر مصرف

TASC229,488,06617.17.200سيل اسياBUND157,303,00019.20.100المتحد المصرف

HBAY83,162,3006.285.000بابل فندقBMFI78,750,0009.60.240الموصل مصرف

BNOI59,016,3294.41.000االهلي المصرفBIME75,602,2139.20.180االوسط الشرق مصرف

BSUC49,025,3753.60.200سومر مصرفBNOI59,006,3297.21.000االهلي المصرف

SMOF45,578,9933.412.610االلعاب لمدن الموصلHNTI47,798,3385.810.550السياحية االستثمارات

IBSD43,279,7503.23.950الغازية  بغدادBBOB34,050,0004.21.210بغداد مصرف

699,129,25385.311,094,574,19981.38

1,345,011,788الكلي مجموع819,510,963الكلي 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

2022/6/5

 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 عدد288,314,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة493,179,630

0المنخفضة

3المستقره40

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH8.8009.0002.27اشور فندق

IFCM3.3503.3700.60االنشائية  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)

BINT467,500,00094.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00095.41.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM19,422,6303.93.370االنشائية  الفلوجةNHAM7,000,0002.40.800للتأمين الحمراء

NHAM5,600,0001.10.800للتأمين الحمراءIFCM5,784,0002.03.370االنشائية  الفلوجة

HASH486,0000.19.000اشور فندقBROI475,0000.20.360األئتمان مصرف

BROI171,0000.030.360األئتمان مصرفHASH55,0000.029.000اشور فندق

288,314,000100.00493,179,630100.00

493,179,630الكلي مجموع288,314,000الكلي 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

2022/6/5

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


