
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

581.16االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد579.08254,610,630 االغالق

36المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

9المرتفعة2.08568,131,057-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

20المستقره531

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

BIIB0.5400.490-9.26االسالمي  المصرفSNUC0.4500.4806.67للمقاوالت النخبة

BELF0.4000.380-5.00ايالف مصرفIRMC6.0006.2203.67الجاهزة االلبسة

IIDP1.0401.020-1.92للتمور  العراقيةHBAY85.00088.0003.53بابل فندق

BBOB1.3101.290-1.53بغداد مصرفHKAR1.0301.0501.94كربالء فنادق

TASC7.5007.400-1.33سيل اسياBCOI0.5300.5401.89التجاري المصرف

SKTA2.8002.780-0.71الكرخ العاب مدينةBNOI1.3401.3601.49االهلي المصرف

IBSD4.1104.100-0.24الغازية  بغدادAISP10.88011.0401.47البذور 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)

TASC196,387,78934.67.400سيل اسياBGUC42,496,33016.70.150الخليج مصرف

AISP109,706,97719.311.040البذور انتاجBSUC30,000,00011.80.270سومر مصرف

IBSD77,522,16213.64.100الغازية  بغدادBMNS28,385,80011.10.440المنصور مصرف

SBPT19,979,7503.534.500العام للنقل العراق بغدادTASC26,332,79210.37.400سيل اسيا

SMRI19,023,7273.34.940العقارية  المعمورةBCOI23,955,1739.40.540التجاري المصرف

HISH17,808,2833.17.450عشتار فنادقIBSD18,990,1607.54.100الغازية  بغداد

IKLV14,600,0002.61.460اللقاحات النتاج الكنديAISP10,000,0003.911.040البذور انتاج

180,160,25570.76455,028,69080.09

568,131,057الكلي مجموع254,610,630الكلي 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

2022/6/26

 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 عدد4,408,629

5المتدولة الشركات

0المرتفعة2,889,061

3المنخفضة

2المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3700.350-5.41األئتمان مصرف

HASH9.3909.250-1.49اشور فندق

IFCM3.6703.620-1.36االنشائية  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)

IFCM1,459,10450.53.620االنشائية  الفلوجةBROI4,000,00090.70.350األئتمان مصرف

BROI1,400,00048.50.350األئتمان مصرفIFCM401,2009.13.620االنشائية  الفلوجة

HASH28,7581.09.250اشور فندقHASH3,1090.19.250اشور فندق

VZAF7190.020.310لالستثمار الزوراءVZAF2,3200.10.310لالستثمار الزوراء

BLAD4800.020.240االسالمي العطاء مصرفBLAD2,0000.050.240االسالمي العطاء مصرف

4,408,629100.002,889,061100.00

2,889,061الكلي مجموع4,408,629الكلي 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

2022/6/26

 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


