
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

575.84االفتتاح

63المدرجة الشركات عدد574.27875,512,128 االغالق

32المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

10المرتفعة1.573,115,242,967-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره460

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

BSUC0.2600.250-3.85سومر مصرفBNOI1.2501.3508.00االهلي المصرف

SBPT34.00033.000-2.94العام للنقل العراق بغدادNGIR0.3900.4207.69للتأمين الخليج

BBOB1.3201.300-1.52بغداد مصرفIMIB2.0102.0501.99والدراجات المعدنية

AAHP0.8500.840-1.18الزراعي لالنتاج االهليةHSAD13.25013.5001.89السدير فندق

AISP11.11011.000-0.99البذور انتاجAIPM5.2505.3301.52اللحوم تسويق

HBAY86.00085.500-0.58بابل فندقIHLI0.7300.7401.37الصناعية الهالل

SMRI4.9604.950-0.20العقارية  المعمورةHBAG7.9008.0001.27بغداد فندق

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)

AIPM2,191,660,05370.45.330اللحوم تسويقAIPM411,194,75047.05.330اللحوم تسويق

BBOB312,238,58610.01.300بغداد مصرفBBOB241,359,68727.61.300بغداد مصرف

IBSD302,483,5219.74.130الغازية  بغدادIBSD73,969,6008.44.130الغازية  بغداد

TASC79,500,5302.67.320سيل اسياBSUC32,550,0003.70.250سومر مصرف

AISP70,399,1792.311.000البذور انتاجBNOI27,679,6793.21.350االهلي المصرف

BNOI37,278,0831.21.350االهلي المصرفBIBI16,483,9951.90.280االستثمار مصرف

IMAP18,989,0000.62.500الدوائية المنصورBMFI12,500,0001.40.230الموصل مصرف

815,737,71193.173,012,548,95196.70

3,115,242,967الكلي مجموع875,512,128الكلي 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

2022/6/30

 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 عدد5,067,724

5المتدولة الشركات

3المرتفعة12,526,363

1المنخفضة

1المستقره21

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

VAMF0.5500.500-9.09لالستثمار االمينNHAM0.8000.96020.00للتأمين الحمراء

HASH8.0008.2202.75اشور فندق

IFCM3.5003.5401.14االنشائية  الفلوجة

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)

HASH7,481,18159.78.220اشور فندقBROI2,000,00039.50.350األئتمان مصرف

IFCM3,735,72729.83.540االنشائية  الفلوجةIFCM1,055,29020.83.540االنشائية  الفلوجة

BROI711,0005.70.350األئتمان مصرفVAMF1,000,00019.70.500لالستثمار االمين

VAMF500,0004.00.500لالستثمار االمينHASH909,87618.08.220اشور فندق

NHAM98,4560.80.960للتأمين الحمراءNHAM102,5582.00.960للتأمين الحمراء

5,067,724100.0012,526,363100.00

12,526,363الكلي مجموع5,067,724الكلي 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

2022/6/30

 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


