
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

576.29االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد568.781,239,010,545 االغالق

31المتدولة الشركات1.30-% التغير نسبه

7المرتفعة7.511,112,667,061-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

15المستقره648

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HNTI10.0509.300-7.46السياحية االستثماراتNGIR0.3000.3206.67للتأمين الخليج

IBSD4.2904.060-5.36الغازية  بغدادBSUC0.2100.2204.76سومر مصرف

IKHC2.3002.200-4.35االنشائية  الخازرBMFI0.2300.2404.35الموصل مصرف

IICM0.9700.940-3.09الكارتون صناعاتSBPT29.50030.3002.71العام للنقل العراق بغداد

BNOI1.0401.010-2.88االهلي المصرفSMOF12.50012.7001.60االلعاب لمدن الموصل

SMRI3.3703.290-2.37العقارية  المعمورةAIPM4.8004.8501.04اللحوم تسويق

HISH9.2009.000-2.17عشتار فنادقAISP10.55010.6500.95البذور انتاج

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)

TASC311,850,07028.07.250سيل اسياBSUC509,000,00041.10.220سومر مصرف

IBSD201,346,99418.14.060الغازية  بغدادBUND320,000,00025.80.090المتحد المصرف

BSUC105,220,0009.50.220سومر مصرفBNOI81,200,0006.61.010االهلي المصرف

BNOI81,783,5007.41.010االهلي المصرفBBOB66,595,8875.41.200بغداد مصرف

BBOB79,917,8057.21.200بغداد مصرفBMFI51,500,0004.20.240الموصل مصرف

AISP70,455,7066.310.650البذور انتاجIBSD49,911,6464.04.060الغازية  بغداد

SKTA51,222,8304.62.810الكرخ العاب مدينةTASC42,998,0003.57.250سيل اسيا

1,121,205,53390.49901,796,90581.05

1,112,667,061الكلي مجموع1,239,010,545الكلي 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

2022/6/7

 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 عدد282,904,800

5المتدولة الشركات

2المرتفعة478,186,672

1المنخفضة

2المستقره37

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.3703.340-0.89االنشائية  الفلوجةBROI0.3600.3805.56األئتمان مصرف

IHFI1.6001.6503.13المنزلي صناعةاالثاث

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)

BINT467,500,00097.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00097.21.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM8,088,2721.73.340االنشائية  الفلوجةBROI5,000,0001.80.380األئتمان مصرف

BROI1,900,0000.40.380األئتمان مصرفIFCM2,418,8000.93.340االنشائية  الفلوجة

IHFI678,1500.11.650المنزلي صناعةاالثاثIHFI411,0000.11.650المنزلي صناعةاالثاث

BLAD20,2500.0040.270االسالمي العطاء مصرفBLAD75,0000.030.270االسالمي العطاء مصرف

282,904,800100.00478,186,672100.00

478,186,672الكلي مجموع282,904,800الكلي 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

2022/6/7

 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


