
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.14االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد584.45861,342,039 االغالق

37المتدولة الشركات0.63-% التغير نسبه

8المرتفعة3.69804,081,787-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

12المستقره551

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIIB0.5400.510-5.56االسالمي  المصرفBSUC0.2500.2708.00سومر مصرف

BELF0.4500.430-4.44ايالف مصرفSMRI3.8004.0506.58العقارية  المعمورة

IMOS6.0005.750-4.17الحديثة الخياطةIIDP1.0401.0702.88للتمور  العراقية

BMFI0.2700.260-3.70الموصل مصرفINCP2.3602.4001.69الكيمياوية الصناعات

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفSBPT29.50029.9001.36العام للنقل العراق بغداد

IHLI0.8200.800-2.44الصناعية الهاللSKTA2.8002.8301.07الكرخ العاب مدينة

IRMC7.6507.500-1.96الجاهزة االلبسةSMOF12.50012.6000.80االلعاب لمدن الموصل

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

AISP141,827,27117.610.230البذور انتاجBSUC550,175,51463.90.270سومر مصرف

BSUC140,910,84417.50.270سومر مصرفBBOB53,600,0006.21.310بغداد مصرف

TASC137,709,97417.17.070سيل اسياBMFI40,250,0004.70.260الموصل مصرف

BBOB70,056,0008.71.310بغداد مصرفBIME33,500,0003.90.190االوسط الشرق مصرف

IBSD65,515,3558.14.100الغازية  بغدادBUND29,200,0003.40.090المتحد المصرف

SMRI35,190,9384.44.050العقارية  المعمورةIHLI26,275,0003.10.800الصناعية الهالل

BNOI32,595,1644.11.290االهلي المصرفBNOI24,910,9802.91.290االهلي المصرف

757,911,49487.99623,805,54677.58

804,081,787الكلي مجموع861,342,039الكلي 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

2022/6/13

 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 عدد281,066,357

4المتدولة الشركات

0المرتفعة484,219,410

1المنخفضة

3المستقره43

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.8803.410-12.11االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BINT467,500,00096.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00097.81.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM15,421,9803.23.410االنشائية  الفلوجةIFCM4,524,0001.63.410االنشائية  الفلوجة

IHFI927,4300.21.710المنزلي صناعةاالثاثBROI1,000,0000.40.370األئتمان مصرف

BROI370,0000.10.370األئتمان مصرفIHFI542,3570.21.710المنزلي صناعةاالثاث

281,066,357100.00484,219,410100.00

484,219,410الكلي مجموع281,066,357الكلي 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

2022/6/13

 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


