
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

582.51االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد582.04518,299,998 االغالق

33المتدولة الشركات0.08-% التغير نسبه

12المرتفعة0.471,310,424,788-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره606

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

IRMC7.2506.530-9.93الجاهزة االلبسةHKAR0.9000.99010.00كربالء فنادق

HISH7.8507.510-4.33عشتار فنادقSNUC0.3500.3808.57للمقاوالت النخبة

IMOS6.2406.050-3.04الحديثة الخياطةBNOI1.3401.4004.48االهلي المصرف

IICM0.9400.920-2.13الكارتون صناعاتBSUC0.2600.2703.85سومر مصرف

BCOI0.5400.530-1.85التجاري المصرفAISP10.36010.7103.38البذور انتاج

INCP2.2802.250-1.32الكيمياوية الصناعاتSBPT33.50034.6003.28العام للنقل العراق بغداد

IHLI0.8100.800-1.23الصناعية الهاللNGIR0.3500.3602.86للتأمين الخليج

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)

TASC627,187,10047.97.510سيل اسياBSUC97,500,00018.80.270سومر مصرف

AISP173,600,14413.210.710البذور انتاجBBOB91,050,00017.61.290بغداد مصرف

BBOB117,179,3558.91.290بغداد مصرفTASC83,473,00016.17.510سيل اسيا

BNOI93,952,6867.21.400االهلي المصرفBNOI67,652,20413.11.400االهلي المصرف

IBSD73,591,9515.64.100الغازية  بغدادBIME35,903,9366.90.180االوسط الشرق مصرف

SMRI51,316,6503.94.750العقارية  المعمورةBCOI30,630,0005.90.530التجاري المصرف

SMOF29,847,2332.312.650االلعاب لمدن الموصلIBSD18,050,9563.54.100الغازية  بغداد

424,260,09681.861,166,675,11889.03

1,310,424,788الكلي مجموع518,299,998الكلي 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

2022/6/21

 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 عدد12,654,862

4المتدولة الشركات

3المرتفعة12,200,997

0المنخفضة

1المستقره46

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BUOI0.1800.21016.67االتحاد مصرف

VZAF0.2400.28016.67لالستثمار الزوراء

IFCM3.6303.7503.31االنشائية  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)

IFCM9,824,40080.53.750االنشائية  الفلوجةBUOI9,600,00075.90.210االتحاد مصرف

BUOI1,956,00016.00.210االتحاد مصرفIFCM2,645,00020.93.750االنشائية  الفلوجة

IHFI371,3913.01.710المنزلي صناعةاالثاثIHFI217,1881.71.710المنزلي صناعةاالثاث

VZAF49,2060.40.280لالستثمار الزوراءVZAF192,6741.50.280لالستثمار الزوراء

12,654,862100.0012,200,997100.00

12,200,997الكلي مجموع12,654,862الكلي 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

2022/6/21

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)

10000000CB101040000110400001 فئة سند

فئة السند

 2022/6/21تداول السندات الوطنية ليوم  نشرة


