
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

586.48االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد587.531,110,866,780 االغالق

28المتدولة الشركات0.18% التغير نسبه

8المرتفعة1.051,273,083,266(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره558

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

BUND0.0900.080-11.11المتحد المصرفSMRI4.1904.4005.01العقارية  المعمورة

SMOF12.60012.000-4.76االلعاب لمدن الموصلBSUC0.2600.2703.85سومر مصرف

BELF0.4300.420-2.33ايالف مصرفTASC7.0707.2001.84سيل اسيا

AISP10.0709.940-1.29البذور انتاجHISH8.1008.2001.23عشتار فنادق

IMOS6.3206.250-1.11الحديثة الخياطةIICM0.9500.9601.05الكارتون صناعات

SKTA2.8102.780-1.07الكرخ العاب مدينةIMIB2.2302.2500.90والدراجات المعدنية

INCP2.3502.330-0.85الكيمياوية الصناعاتSBPT29.50029.7500.85العام للنقل العراق بغداد

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 النسبة

 الكلي الى

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB398,559,50031.31.330بغداد مصرفBUND505,000,00045.50.080المتحد المصرف

TASC322,857,94925.47.200سيل اسياBBOB302,900,00027.31.330بغداد مصرف

AISP210,992,18116.69.940البذور انتاجBSUC123,151,22311.10.270سومر مصرف

IBSD118,093,4769.34.190الغازية  بغدادTASC45,501,6904.17.200سيل اسيا

BUND40,400,0003.20.080المتحد المصرفIBSD28,546,1072.64.190الغازية  بغداد

SMRI38,837,5723.14.400العقارية  المعمورةBNOI22,471,6142.01.270االهلي المصرف

BSUC31,929,2302.50.270سومر مصرفAISP21,266,3321.99.940البذور انتاج

1,048,836,96694.421,161,669,90991.25

1,273,083,266الكلي مجموع1,110,866,780الكلي 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

2022/6/15

 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 عدد297,045,154

5المتدولة الشركات

1المرتفعة481,340,972

1المنخفضة

3المستقره29

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

%

BUOI0.2200.180-18.18االتحاد مصرفNDSA0.4500.54020.00للتأمين 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)

BINT467,500,00097.11.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00092.61.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM6,761,0711.43.400االنشائية  الفلوجةBROI14,000,0004.70.370األئتمان مصرف

BROI5,110,0001.10.370األئتمان مصرفBUOI3,600,0001.20.180االتحاد مصرف

NDSA1,321,9010.30.540للتأمين السالم دارNDSA2,447,9650.80.540للتأمين السالم دار

BUOI648,0000.10.180االتحاد مصرفIFCM1,997,1890.73.400االنشائية  الفلوجة

297,045,154100.00481,340,972100.00

481,340,972الكلي مجموع297,045,154الكلي 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

2022/6/15

 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


