
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

581.84االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد582.51362,221,162 االغالق

32المتدولة الشركات0.12% التغير نسبه

14المرتفعة0.67810,252,165(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

15المستقره538

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BSUC0.2800.260-7.14سومر مصرفAIRP21.00023.0009.52الزراعية المنتجات

IMIB2.2502.100-6.67والدراجات المعدنيةBMFI0.2400.2504.17الموصل مصرف

HISH7.9907.850-1.75عشتار فنادقAIPM5.1005.3003.92اللحوم تسويق

BNOI1.2901.3403.88االهلي المصرف

IMAP2.4102.5003.73الدوائية المنصور

AISP10.05010.3603.08البذور انتاج

SBPT32.50033.5003.08العام للنقل العراق بغداد

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)

BNOI146,443,36018.11.340االهلي المصرفBNOI109,334,00030.21.340االهلي المصرف

TASC135,745,67516.87.350سيل اسياBSUC77,010,00021.30.260سومر مصرف

AMEF124,143,27815.38.250االوسط الشرق اسماكBGUC30,055,5418.30.150الخليج مصرف

AISP100,955,66412.510.360البذور انتاجBCOI25,074,3586.90.540التجاري المصرف

IBSD84,049,85010.44.100الغازية  بغدادIBSD20,647,5005.74.100الغازية  بغداد

SMRI36,766,0144.54.740العقارية  المعمورةTASC18,656,0005.27.350سيل اسيا

SBPT29,707,0003.733.500العام للنقل العراق بغدادAMEF15,047,6704.28.250االوسط الشرق اسماك

295,825,06981.67657,810,84181.19

810,252,165الكلي مجموع362,221,162الكلي 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

2022/6/20

 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 عدد7,922,864

3المتدولة الشركات

2المرتفعة11,096,500

0المنخفضة

1المستقره43

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BUOI0.1500.18020.00االتحاد مصرف

IFCM3.5003.6303.71االنشائية  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)

IFCM9,202,30082.93.630االنشائية  الفلوجةBUOI5,273,13766.60.180االتحاد مصرف

BUOI947,9838.50.180االتحاد مصرفIFCM2,548,00032.23.630االنشائية  الفلوجة

HASH946,2178.59.390اشور فندقHASH101,7271.39.390اشور فندق

7,922,864100.0011,096,500100.00

11,096,500الكلي مجموع7,922,864الكلي 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

2022/6/20

ربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



عدد السندات سعر اغالق السندرمز السند

المتداوله 

قيمة السندات 

المتداولة

الصفقات

(السند )

Bond symbol

 The bond 

Closing Price  

(ID) 

No. of traded 

bonds (million ID)

the value of 

traded  bonds

No. of   

transaction

s (Bonds)

10000000CB101035000220650002 فئة سند

فئة السند

 2022/6/20تداول السندات الوطنية ليوم  نشرة


