
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

579.12االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد578.86935,228,820 االغالق

32المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

13المرتفعة0.261,628,945,138-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

6المستقره556

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

BIIB0.4800.440-8.33االسالمي  المصرفIRMC6.2206.8409.97الجاهزة االلبسة

IHLI0.7900.740-6.33الصناعية الهاللIMOS5.9906.2504.34الحديثة الخياطة

BMFI0.2500.240-4.00الموصل مصرفBSUC0.2600.2703.85سومر مصرف

AAHP0.9000.870-3.33الزراعي لالنتاج االهليةHMAN14.50015.0003.45المنصور فندق

BNOI1.3001.260-3.08االهلي المصرفAIPM5.1305.2502.34اللحوم تسويق

TASC7.5007.340-2.13سيل اسياHBAY88.01090.0002.26بابل فندق

BCOI0.5400.530-1.85التجاري المصرفSNUC0.5000.5102.00للمقاوالت النخبة

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)

BBOB677,374,58941.61.300بغداد مصرفBBOB526,692,78756.31.300بغداد مصرف

TASC533,475,20032.77.340سيل اسياBUND112,500,00012.00.080المتحد المصرف

IBSD119,593,5017.34.130الغازية  بغدادTASC72,580,0007.87.340سيل اسيا

AISP90,405,2875.511.150البذور انتاجBMFI51,500,0005.50.240الموصل مصرف

HISH31,602,9001.97.500عشتار فنادقIBSD29,235,4133.14.130الغازية  بغداد

IIDP23,486,3191.41.020للتمور  العراقيةIIDP23,440,9002.51.020للتمور  العراقية

SMRI15,997,0401.04.950العقارية  المعمورةBSUC23,000,0002.50.270سومر مصرف

838,949,10089.711,491,934,83691.59

1,628,945,138الكلي مجموع935,228,820الكلي 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

2022/6/28

 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 عدد56,874,316

4المتدولة الشركات

2المرتفعة34,724,374

0المنخفضة

2المستقره14

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.5003.5902.57االنشائية  الفلوجة

NDSA0.5400.5501.85للتأمين السالم دار

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)

VAMF29,377,87484.60.550لالستثمار االمينVAMF53,414,31693.90.550لالستثمار االمين

IFCM3,959,00011.43.590االنشائية  الفلوجةNDSA2,350,0004.10.550للتأمين السالم دار

NDSA1,292,5003.70.550للتأمين السالم دارIFCM1,100,0001.93.590االنشائية  الفلوجة

HASH95,0000.39.500اشور فندقHASH10,0000.09.500اشور فندق

56,874,316100.0034,724,374100.00

34,724,374الكلي مجموع56,874,316الكلي 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

2022/6/28

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


