
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

579.08االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد579.12499,886,804 االغالق

35المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

10المرتفعة0.041,156,419,000(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

18المستقره493

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

BNOI1.3601.300-4.41االهلي المصرفBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

BSUC0.2700.260-3.70سومر مصرفSNUC0.4800.5004.17للمقاوالت النخبة

IICM0.9600.940-2.08الكارتون صناعاتTASC7.4007.5001.35سيل اسيا

BIIB0.4900.480-2.04االسالمي  المصرفIHLI0.7800.7901.28الصناعية الهالل

IMAP2.4402.420-0.82الدوائية المنصورIIDP1.0201.0300.98للتمور  العراقية

AISP11.04011.000-0.36البذور انتاجBBOB1.2901.3000.78بغداد مصرف

SMRI4.9404.930-0.20العقارية  المعمورةSKTA2.7802.8000.72الكرخ العاب مدينة

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)

TASC384,100,75033.27.500سيل اسياBBOB162,328,66032.51.300بغداد مصرف

BBOB208,286,97218.01.300بغداد مصرفBNOI64,450,00012.91.300االهلي المصرف

AISP165,351,55614.311.000البذور انتاجBUND54,000,00010.80.080المتحد المصرف

IBSD122,503,60710.64.100الغازية  بغدادTASC52,100,00010.47.500سيل اسيا

BNOI84,079,0007.31.300االهلي المصرفIBSD29,925,6246.04.100الغازية  بغداد

HISH36,584,9933.27.460عشتار فنادقBGUC21,500,0004.30.160الخليج مصرف

HSAD28,354,3872.513.500السدير فندقAISP15,046,7203.011.000البذور انتاج

399,351,00479.891,029,261,26589.00

1,156,419,000الكلي مجموع499,886,804الكلي 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

2022/6/27

 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 عدد5,763,109

4المتدولة الشركات

1المرتفعة14,110,536

2المنخفضة

1المستقره30

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

NAHF0.5000.450-10.00للتأمين االهليةHASH9.2509.5002.70اشور فندق

IFCM3.6203.500-3.31االنشائية  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)

IFCM12,461,00088.33.500االنشائية  الفلوجةIFCM3,560,00061.83.500االنشائية  الفلوجة

IHFI855,0006.11.710المنزلي صناعةاالثاثNAHF1,700,00029.50.450للتأمين االهلية

NAHF765,0005.40.450للتأمين االهليةIHFI500,0008.71.710المنزلي صناعةاالثاث

HASH29,5360.29.500اشور فندقHASH3,1090.19.500اشور فندق

5,763,109100.0014,110,536100.00

14,110,536الكلي مجموع5,763,109الكلي 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

2022/6/27

 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


