
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.10االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد588.14852,786,753 االغالق

28المتدولة الشركات0.18% التغير نسبه

11المرتفعة1.04596,949,698(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

6المستقره491

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

%

HKAR0.8800.830-5.68كربالء فنادقHNTI9.40010.3009.57السياحية االستثمارات

INCP2.4002.360-1.67الكيمياوية الصناعاتSMRI3.5403.8007.34العقارية  المعمورة

IBSD4.2204.150-1.66الغازية  بغدادBNOI1.2201.3006.56االهلي المصرف

IHLI0.8300.820-1.20الصناعية الهاللBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

HISH8.5008.400-1.18عشتار فنادقHMAN13.50014.0003.70المنصور فندق

IIEW4.6504.600-1.08الهندسية لالعمال العراقيةAIPM4.8505.0003.09اللحوم تسويق

AISP10.47010.360-1.05البذور انتاجIRMC7.5007.6502.00الجاهزة االلبسة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 النسبة

 الى

 ) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BNOI158,805,01326.61.300االهلي المصرفBSUC456,850,00053.60.250سومر مصرف

BSUC112,158,50018.80.250سومر مصرفBNOI122,391,65314.41.300االهلي المصرف

SMRI69,124,20011.63.800العقارية  المعمورةBGUC102,097,75612.00.170الخليج مصرف

TASC68,898,69411.57.150سيل اسياBIME31,366,6653.70.190االوسط الشرق مصرف

AISP43,784,4137.310.360البذور انتاجBBOB30,975,8693.61.330بغداد مصرف

BBOB40,869,0376.81.330بغداد مصرفBMFI25,091,2852.90.270الموصل مصرف

IBSD20,415,9503.44.150الغازية  بغدادSMRI18,770,0002.23.800العقارية  المعمورة

787,543,22892.35514,055,80786.11

596,949,698الكلي مجموع852,786,753الكلي 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

2022/6/12

 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 عدد287,312,378

5المتدولة الشركات

2المرتفعة471,670,222

1المنخفضة

2المستقره17

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

BLAD0.2600.240-7.69االسالمي العطاء مصرفNDSA0.3900.45015.38للتأمين السالم دار

IFCM3.4503.88012.46االنشائية  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)

BINT467,500,00099.11.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00095.71.700االسالمي الدولي المصرف

BLAD2,088,0000.40.240االسالمي العطاء مصرفBLAD8,700,0003.00.240االسالمي العطاء مصرف

NDSA1,096,5220.20.450للتأمين السالم دارNDSA2,436,7150.80.450للتأمين السالم دار

IFCM615,7010.13.880االنشائية  الفلوجةBROI1,000,0000.30.370األئتمان مصرف

BROI370,0000.10.370األئتمان مصرفIFCM175,6630.13.880االنشائية  الفلوجة

287,312,378100.00471,670,222100.00

471,670,222الكلي مجموع287,312,378الكلي 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

2022/6/12

 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


