
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

584.45االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد586.481,082,509,650 االغالق

32المتدولة الشركات0.35% التغير نسبه

6المرتفعة2.031,269,428,861(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

9المستقره674

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

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفIMOS5.7506.3209.91الحديثة الخياطة

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفNAME0.5600.6007.14للتأمين االمين

BMFI0.2600.250-3.85الموصل مصرفBIIB0.5100.5405.88االسالمي  المصرف

BSUC0.2700.260-3.70سومر مصرفSMRI4.0504.1903.46العقارية  المعمورة

IRMC7.5007.250-3.33الجاهزة االلبسةIBSD4.1004.1701.71الغازية  بغداد

IKLV1.5101.470-2.65اللقاحات النتاج الكنديBBOB1.3101.3301.53بغداد مصرف

HKAR0.8200.800-2.44كربالء فنادق

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)

BBOB527,781,11641.61.330بغداد مصرفBBOB403,914,32137.31.330بغداد مصرف

IBSD165,308,08213.04.170الغازية  بغدادBSUC334,500,00030.90.260سومر مصرف

TASC97,853,4547.77.070سيل اسياBMFI50,750,0004.70.250الموصل مصرف

AISP92,587,5777.310.070البذور انتاجBNOI50,750,0004.71.270االهلي المصرف

BSUC85,785,0006.80.260سومر مصرفBIME48,130,3014.40.180االوسط الشرق مصرف

BNOI64,376,5005.11.270االهلي المصرفIBSD40,374,8783.74.170الغازية  بغداد

SMRI62,285,8984.94.190العقارية  المعمورةBGUC24,412,3302.30.160الخليج مصرف

952,831,83088.021,095,977,62786.34

1,269,428,861الكلي مجموع1,082,509,650الكلي 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

2022/6/14

 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 عدد282,244,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة480,174,100

1المنخفضة

4المستقره31

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

IFCM3.4103.400-0.29االنشائية  الفلوجةHASH9.0009.5005.56اشور فندق

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)

BINT467,500,00097.41.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00097.41.700االسالمي الدولي المصرف

HASH5,605,0001.29.500اشور فندقBROI5,000,0001.80.370األئتمان مصرف

IFCM5,113,6001.13.400االنشائية  الفلوجةIFCM1,504,0000.53.400االنشائية  الفلوجة

BROI1,850,0000.40.370األئتمان مصرفHASH590,0000.29.500اشور فندق

IHFI85,5000.021.710المنزلي صناعةاالثاثVZAF100,0000.040.200لالستثمار الزوراء

VZAF20,0000.0040.200لالستثمار الزوراءIHFI50,0000.021.710المنزلي صناعةاالثاث

282,244,000100.00480,174,100100.00

480,174,100الكلي مجموع282,244,000الكلي 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

2022/6/14

 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


