
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

566.21االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد576.291,375,708,729 االغالق

31المتدولة الشركات1.78% التغير نسبه

13المرتفعة10.081,264,086,923(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره712

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

BUND0.1000.090-10.00المتحد المصرفIBSD3.9504.2908.61الغازية  بغداد

HNTI10.55010.050-4.74السياحية االستثماراتIRMC7.4007.9907.97الجاهزة االلبسة

BMFI0.2400.230-4.17الموصل مصرفNGIR0.2800.3007.14للتأمين الخليج

IMAP2.5502.500-1.96الدوائية المنصورIMIB2.1002.2507.14والدراجات المعدنية

SKTA2.8502.820-1.05الكرخ العاب مدينةSMRI3.2003.3705.31العقارية  المعمورة

AIPM4.8504.800-1.03اللحوم تسويقBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

SMOF12.61012.500-0.87االلعاب لمدن الموصلBNOI1.0001.0404.00االهلي المصرف

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)

TASC567,234,70044.97.250سيل اسياBSUC540,064,00039.30.210سومر مصرف

IBSD154,360,34812.24.290الغازية  بغدادBUND496,111,11136.10.090المتحد المصرف

BSUC109,302,6908.60.210سومر مصرفTASC78,185,0005.77.250سيل اسيا

SMRI105,574,0008.43.370العقارية  المعمورةBBOB46,850,0003.41.210بغداد مصرف

AISP65,844,0775.210.550البذور انتاجBMFI42,500,0003.10.230الموصل مصرف

BBOB56,688,5004.51.210بغداد مصرفIBSD38,352,5202.84.290الغازية  بغداد

BUND44,900,0003.60.090المتحد المصرفSMRI32,240,0002.33.370العقارية  المعمورة

1,274,302,63192.631,103,904,31587.33

1,264,086,923الكلي مجموع1,375,708,729الكلي 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

2022/6/6

 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 عدد283,791,463

5المتدولة الشركات

0المرتفعة494,315,130

1المنخفضة

4المستقره74

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUOI0.2700.220-18.52االتحاد مصرف

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)

BINT467,500,00094.61.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00096.91.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM25,390,0305.13.370االنشائية  الفلوجةIFCM7,531,4632.73.370االنشائية  الفلوجة

HASH1,170,0000.29.000اشور فندقBUOI1,000,0000.40.220االتحاد مصرف

BUOI220,0000.00.220االتحاد مصرفBLAD130,0000.00.270االسالمي العطاء مصرف

BLAD35,1000.00.270االسالمي العطاء مصرفHASH130,0000.09.000اشور فندق

283,791,463100.00494,315,130100.00

494,315,130الكلي مجموع283,791,463الكلي 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

2022/6/6

 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


