
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.78االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد575.261,833,794,370 االغالق

34المتدولة الشركات1.14% التغير نسبه

9المرتفعة6.482,383,673,129(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

12المستقره732

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

IIDP1.1401.030-9.65للتمور  العراقيةBNOI1.0101.1109.90االهلي المصرف

NAME0.6000.560-6.67للتأمين االمينBBOB1.2001.3109.17بغداد مصرف

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفBSUC0.2200.2304.55سومر مصرف

IRMC7.9907.500-6.13الجاهزة االلبسةBMFI0.2400.2504.17الموصل مصرف

IMOS6.2506.000-4.00الحديثة الخياطةNGIR0.3200.3303.13للتأمين الخليج

SBPT30.30029.380-3.04العام للنقل العراق بغدادSMRI3.2903.3802.74العقارية  المعمورة

SNUC0.3600.350-2.78للمقاوالت النخبةINCP2.3602.4001.69الكيمياوية الصناعات

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)

BBOB970,909,21140.71.310بغداد مصرفBBOB784,112,12542.81.310بغداد مصرف

TASC447,254,97018.87.100سيل اسياBSUC429,961,00023.40.230سومر مصرف

BNOI239,552,52910.01.110االهلي المصرفBNOI218,122,09811.91.110االهلي المصرف

AMEF123,842,2605.28.250االوسط الشرق اسماكBUND155,000,0008.50.090المتحد المصرف

SMRI111,339,5004.73.380العقارية  المعمورةTASC62,728,0003.47.100سيل اسيا

BSUC95,469,4204.00.230سومر مصرفBMFI40,500,0002.20.250الموصل مصرف

AISP82,781,5243.510.500البذور انتاجSMRI33,700,0001.83.380العقارية  المعمورة

1,724,123,22394.022,071,149,41486.89

2,383,673,129الكلي مجموع1,833,794,370الكلي 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

2022/6/8

 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 عدد12,632,903

4المتدولة الشركات

1المرتفعة36,403,084

1المنخفضة

2المستقره108

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

BROI0.3800.370-2.63األئتمان مصرفIFCM3.3403.4001.80االنشائية  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)

IFCM33,910,03693.23.400االنشائية  الفلوجةIFCM9,965,74578.93.400االنشائية  الفلوجة

IHFI2,026,8235.61.650المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,229,7709.71.650المنزلي صناعةاالثاث

BROI370,0001.00.370األئتمان مصرفBROI1,000,0007.90.370األئتمان مصرف

BUOI96,2250.30.220االتحاد مصرفBUOI437,3883.50.220االتحاد مصرف

12,632,903100.0036,403,084100.00

36,403,084الكلي مجموع12,632,903الكلي 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

2022/6/8

 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


