
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

578.86االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد575.841,016,567,987 االغالق

36المتدولة الشركات0.52-% التغير نسبه

5المرتفعة3.021,630,829,234-(نقطه)التغير مقدار

20المنخفضة

11المستقره647

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

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفNGIR0.3600.3908.33للتأمين الخليج

IRMC6.8406.500-4.97الجاهزة االلبسةSNUC0.5100.5405.88للمقاوالت النخبة

HBAY90.00086.000-4.44بابل فندقIMAP2.4502.5002.04الدوائية المنصور

IMIB2.1002.010-4.29والدراجات المعدنيةBBOB1.3001.3201.54بغداد مصرف

BMFI0.2400.230-4.17الموصل مصرفSMRI4.9504.9600.20العقارية  المعمورة

BSUC0.2700.260-3.70سومر مصرف

SMOF12.45012.100-2.81االلعاب لمدن الموصل

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)

BBOB720,511,62244.21.320بغداد مصرفBBOB555,007,42154.61.320بغداد مصرف

IBSD325,757,35920.04.130الغازية  بغدادIBSD79,615,9417.84.130الغازية  بغداد

TASC295,319,02718.17.250سيل اسياBIME74,223,2927.30.180االوسط الشرق مصرف

AISP48,347,1003.011.110البذور انتاجBMFI62,000,0006.10.230الموصل مصرف

HISH34,266,8002.17.500عشتار فنادقBSUC55,050,0005.40.260سومر مصرف

SBPT29,988,5361.834.000العام للنقل العراق بغدادBGUC43,000,0004.20.150الخليج مصرف

SMRI24,627,7501.54.960العقارية  المعمورةTASC40,677,4924.07.250سيل اسيا

909,574,14689.471,478,818,19490.68

1,630,829,234الكلي مجموع1,016,567,987الكلي 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

2022/6/29

 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 عدد1,405,076

3المتدولة الشركات

0المرتفعة5,803,266

2المنخفضة

1المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH9.5008.000-15.79اشور فندق

IFCM3.5903.500-2.51االنشائية  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)

IFCM4,197,76672.33.500االنشائية  الفلوجةIFCM1,195,07685.13.500االنشائية  الفلوجة

HASH1,600,00027.68.000اشور فندقHASH200,00014.28.000اشور فندق

NDSA5,5000.10.550للتأمين السالم دارNDSA10,0000.70.550للتأمين السالم دار

1,405,076100.005,803,266100.00

5,803,266الكلي مجموع1,405,076الكلي 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

2022/6/29

 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


