
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

582.04االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد582.171,020,488,371 االغالق

37المتدولة الشركات0.02% التغير نسبه

9المرتفعة0.131,928,701,742(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

14المستقره845

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

BMNS0.5000.450-10.00المنصور مصرفSNUC0.3800.4107.89للمقاوالت النخبة

NGIR0.3600.330-8.33للتأمين الخليجBSUC0.2700.2803.70سومر مصرف

AIRP23.00021.500-6.52الزراعية المنتجاتBBOB1.2901.3202.33بغداد مصرف

IKHC2.2002.100-4.55االنشائية  الخازرINCP2.2502.3002.22الكيمياوية الصناعات

IMAP2.5502.450-3.92الدوائية المنصورAISP10.71010.9001.77البذور انتاج

IICM0.9200.900-2.17الكارتون صناعاتHBAG7.8007.9201.54بغداد فندق

AIPM5.2505.150-1.90اللحوم تسويقTASC7.5107.6101.33سيل اسيا

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)

TASC457,136,04023.77.610سيل اسياBBOB290,443,01428.51.320بغداد مصرف

AIRP382,786,00019.821.500الزراعية المنتجاتBSUC163,450,00016.00.280سومر مصرف

BBOB378,837,68819.61.320بغداد مصرفBMNS143,790,03714.10.450المنصور مصرف

AISP195,701,65810.110.900البذور انتاجBGUC112,509,25611.00.150الخليج مصرف

IBSD100,496,3025.24.120الغازية  بغدادTASC59,562,5005.87.610سيل اسيا

BMNS62,544,8333.20.450المنصور مصرفBCOI44,731,6764.40.530التجاري المصرف

SMRI55,607,8152.94.750العقارية  المعمورةBNOI33,775,0003.31.390االهلي المصرف

848,261,48383.121,633,110,33684.67

1,928,701,742الكلي مجموع1,020,488,371الكلي 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

2022/6/22

 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 عدد285,738,038

6المتدولة الشركات

1المرتفعة479,263,987

1المنخفضة

4المستقره40

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

IFCM3.7503.700-1.33االنشائية  الفلوجةBUOI0.2100.25019.05االتحاد مصرف

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)

BINT467,500,00097.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT275,000,00096.21.700االسالمي الدولي المصرف

IFCM6,873,2001.43.700االنشائية  الفلوجةBUOI5,770,6862.00.250االتحاد مصرف

IHFI2,565,0000.51.710المنزلي صناعةاالثاثIFCM1,836,0000.63.700االنشائية  الفلوجة

BUOI1,440,1110.30.250االتحاد مصرفNDSA1,500,0000.50.540للتأمين السالم دار

NDSA820,0000.20.540للتأمين السالم دارIHFI1,500,0000.51.710المنزلي صناعةاالثاث

NAHF65,6760.010.500للتأمين االهليةNAHF131,3520.050.500للتأمين االهلية

285,738,038100.00479,263,987100.00

479,263,987الكلي مجموع285,738,038الكلي 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

2022/6/22

 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



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)

10000000CB101030000110300001 فئة سند

فئة السند

 2022/6/22تداول السندات الوطنية ليوم  نشرة


