
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.53االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد588.741,380,600,753 االغالق

28المتدولة الشركات0.21% التغير نسبه

11المرتفعة1.21891,979,950(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره587

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

IKHC2.2002.100-4.55االنشائية  الخازرHKAR0.8000.88010.00كربالء فنادق

IMAP2.5802.500-3.10الدوائية المنصورSBPT29.75032.7209.98العام للنقل العراق بغداد

HISH8.2008.000-2.44عشتار فنادقSMRI4.4004.5904.32العقارية  المعمورة

IHLI0.7900.780-1.27الصناعية الهاللAIPM4.9105.1003.87اللحوم تسويق

BBOB1.3301.320-0.75بغداد مصرفBSUC0.2700.2803.70سومر مصرف

TASC7.2007.180-0.28سيل اسياBNOI1.2701.3002.36االهلي المصرف

HMAN14.00014.3002.14المنصور 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)

BBOB190,988,49721.41.320بغداد مصرفBUND969,000,00070.20.080المتحد المصرف

IBSD147,064,60416.54.190الغازية  بغدادBBOB146,499,99810.61.320بغداد مصرف

SMRI142,241,81915.94.590العقارية  المعمورةBSUC46,104,7773.30.280سومر مصرف

AISP98,825,03511.110.140البذور انتاجBMFI40,000,0002.90.250الموصل مصرف

BUND78,720,0008.80.080المتحد المصرفIBSD35,447,9502.64.190الغازية  بغداد

SBPT45,460,5665.132.720العام للنقل العراق بغدادSMRI31,583,6262.34.590العقارية  المعمورة

BNOI30,631,2563.41.300االهلي المصرفBNOI24,307,1201.81.300االهلي المصرف

1,292,943,47193.65733,931,77882.28

891,979,950الكلي مجموع1,380,600,753الكلي 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

2022/6/16

 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 عدد276,010,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة470,872,000

0المنخفضة

1المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

VZAF0.2000.24020.00لالستثمار الزوراء

IFCM3.4003.5002.94االنشائية  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)

BINT467,500,00099.31.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00099.61.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM3,360,0000.73.500االنشائية  الفلوجةIFCM960,0000.33.500االنشائية  الفلوجة

VZAF12,0000.0030.240لالستثمار الزوراءVZAF50,0000.020.240لالستثمار الزوراء

276,010,000100.00470,872,000100.00

470,872,000الكلي مجموع276,010,000الكلي 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

2022/6/16

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




