
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.74االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد581.84560,105,325 االغالق

32المتدولة الشركات1.17-% التغير نسبه

5المرتفعة6.90969,088,254-(نقطه)التغير مقدار

20المنخفضة

7المستقره621

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIKHC2.1002.2004.76االنشائية  الخازر

BELF0.4200.400-4.76ايالف مصرفSMOF12.10012.6004.13االلعاب لمدن الموصل

AAHP0.9400.900-4.26الزراعي لالنتاج االهليةIHLI0.7800.8002.56الصناعية الهالل

BMFI0.2500.240-4.00الموصل مصرفSMRI4.5904.7002.40العقارية  المعمورة

INCP2.3702.280-3.80الكيمياوية الصناعاتHMAN14.30014.5001.40المنصور فندق

BCOI0.5500.530-3.64التجاري المصرف

IMAP2.5002.410-3.60الدوائية المنصور

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)

IBSD313,788,64232.44.100الغازية  بغدادBSUC121,610,00021.70.280سومر مصرف

TASC262,079,52827.07.140سيل اسياBUND94,130,44716.80.080المتحد المصرف

BBOB87,365,5589.01.300بغداد مصرفIBSD78,094,66513.94.100الغازية  بغداد

AISP72,854,4337.510.050البذور انتاجBIME76,500,00013.70.180االوسط الشرق مصرف

SMRI40,935,0484.24.700العقارية  المعمورةBBOB67,204,27512.01.300بغداد مصرف

BSUC33,410,8003.40.280سومر مصرفTASC36,643,0006.57.140سيل اسيا

SMOF26,797,2502.812.600االلعاب لمدن الموصلBCOI26,253,9574.70.530التجاري المصرف

500,436,34489.35837,231,25886.39

969,088,254الكلي مجموع560,105,325الكلي 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

2022/6/19

 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 عدد5,459,570

4المتدولة الشركات

0المرتفعة10,004,174

2المنخفضة

2المستقره23

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUOI0.1800.150-16.67االتحاد مصرف

HASH9.5009.390-1.16اشور 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)

IFCM9,276,95392.73.500االنشائية  الفلوجةIFCM2,650,55848.53.500االنشائية  الفلوجة

BUOI392,4513.90.150االتحاد مصرفBUOI2,616,33947.90.150االتحاد مصرف

IHFI328,2913.31.710المنزلي صناعةاالثاثIHFI191,9833.51.710المنزلي صناعةاالثاث

HASH6,4790.19.390اشور فندقHASH6900.019.390اشور فندق

5,459,570100.0010,004,174100.00

10,004,174الكلي مجموع5,459,570الكلي 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

2022/6/19

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


