
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

575.26االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد587.102,460,577,229 االغالق

36المتدولة الشركات2.06% التغير نسبه

17المرتفعة11.842,439,563,013(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره868

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

HISH9.0008.500-5.56عشتار فنادقBASH0.4000.44010.00اشور مصرف

HSAD14.00013.500-3.57السدير فندقBNOI1.1101.2209.91االهلي المصرف

HKAR0.9000.880-2.22كربالء فنادقBSUC0.2300.2508.70سومر مصرف

BIIB0.5400.530-1.85االسالمي  المصرفBMFI0.2500.2708.00الموصل مصرف

SMOF12.70012.500-1.57االلعاب لمدن الموصلBIBI0.2800.3007.14االستثمار مصرف

IMIB2.2502.220-1.33والدراجات المعدنيةBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

IITC16.61016.550-0.36للسجاد العراقيةNGIR0.3300.3506.06للتأمين الخليج

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)

TASC755,130,45031.07.200سيل اسياBUND716,500,00029.10.090المتحد المصرف

BBOB669,927,18627.51.340بغداد مصرفBBOB509,027,61920.71.340بغداد مصرف

AMEF192,010,3107.98.250االوسط الشرق اسماكBSUC410,090,08516.70.250سومر مصرف

IBSD135,356,8535.54.220الغازية  بغدادBMFI238,221,8999.70.270الموصل مصرف

SMRI134,212,2785.53.540العقارية  المعمورةBIME177,529,2027.20.190االوسط الشرق مصرف

BNOI109,707,4354.51.220االهلي المصرفTASC106,232,0004.37.200سيل اسيا

BSUC98,382,0994.00.250سومر مصرفBNOI90,603,8813.71.220االهلي المصرف

2,248,204,68691.372,094,726,61185.86

2,439,563,013الكلي مجموع2,460,577,229الكلي 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

2022/6/9

 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 عدد286,819,390

5المتدولة الشركات

2المرتفعة492,950,649

1المنخفضة

2المستقره54

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

BLAD0.2700.260-3.70االسالمي العطاء مصرفIHFI1.6501.7103.64المنزلي صناعةاالثاث

IFCM3.4003.4501.47االنشائية  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)

BINT467,500,00094.81.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00095.91.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM10,092,1802.03.450االنشائية  الفلوجةBLAD5,000,0001.70.260االسالمي العطاء مصرف

HASH9,224,6501.99.000اشور فندقIFCM2,959,0001.03.450االنشائية  الفلوجة

IHFI4,833,8191.01.710المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,859,8901.01.710المنزلي صناعةاالثاث

BLAD1,300,0000.30.260االسالمي العطاء مصرفHASH1,000,5000.39.000اشور فندق

286,819,390100.00492,950,649100.00

492,950,649الكلي مجموع286,819,390الكلي 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

2022/6/9

 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


