
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

574.27االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد573.451,065,595,656 االغالق

35المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

11المرتفعة0.82467,030,790-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

13المستقره485

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.6000.500-16.67للتأمين االمينHBAY85.50090.0005.26بابل فندق

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفBIIB0.4300.4504.65االسالمي  المصرف

SNUC0.5400.500-7.41للمقاوالت النخبةBMNS0.4300.4402.33المنصور مصرف

AIPM5.3305.000-6.19اللحوم تسويقHMAN15.00015.2501.67المنصور فندق

IKHC2.1002.020-3.81االنشائية  الخازرIHLI0.7400.7501.35الصناعية الهالل

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفHSAD13.50013.6000.74السدير فندق

SBPT33.00032.000-3.03العام للنقل العراق بغدادIKLV1.4401.4500.69اللقاحات النتاج الكندي

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)

BBOB74,683,87916.01.280بغداد مصرفBUND863,262,42581.00.070المتحد المصرف

IBSD65,311,79414.04.090الغازية  بغدادBBOB58,945,5395.51.280بغداد مصرف

BUND60,450,37012.90.070المتحد المصرفBSUC34,123,5213.20.250سومر مصرف

AISP47,249,19410.111.000البذور انتاجIBSD15,987,9241.54.090الغازية  بغداد

SMRI45,810,1899.84.900العقارية  المعمورةBIIB14,770,0001.40.450االسالمي  المصرف

HISH36,930,4577.97.500عشتار فنادقBGUC10,000,0000.90.150الخليج مصرف

TASC21,299,6004.67.360سيل اسياSMRI9,502,6470.94.900العقارية  المعمورة

1,006,592,05694.46351,735,48275.31

467,030,790الكلي مجموع1,065,595,656الكلي 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

2022/7/3

 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
 

35المدرجة الشركات عدد1,389,671

3المتدولة الشركات

2المرتفعة1,776,114

1المنخفضة

0المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.5403.490-1.41االنشائية  الفلوجةVAMF0.5000.55010.00لالستثمار االمين

HASH8.2208.5003.41اشور 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)

HASH935,00052.68.500اشور فندقVAMF1,232,97288.70.550لالستثمار االمين

VAMF678,13538.20.550لالستثمار االمينHASH110,0007.98.500اشور فندق

IFCM162,9809.23.490االنشائية  الفلوجةIFCM46,6993.43.490االنشائية  الفلوجة

1,389,671100.001,776,114100.00

1,776,114الكلي مجموع1,389,671الكلي 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

2022/7/3

 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 (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

11المدرجة الشركات عدد161,367,091

8المتدولة الشركات

5المرتفعة26,277,683

3المنخفضة

0المستقره42

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

VKHF0.1000.060-40.00لالستثمار الخيرSBAG0.5900.88049.15العام للنقل البادية

BNOR0.0900.070-22.22الشمال مصرفIELI0.4500.67048.89االلكترونية الصناعات

BBAY0.1000.090-10.00بابل مصرفITLI0.3100.46048.39الخفيفة الصناعات

AMAP0.2100.31047.62الحيواني لالنتاج الحديثة

IMCM0.4700.5006.38الحديثة االنشائية

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)

BNOR10,207,57438.80.070الشمال مصرفBNOR111,373,90969.00.070الشمال مصرف

IELI5,460,67020.80.670االلكترونية الصناعاتBBAY25,000,69915.50.090بابل مصرف

ITLI4,258,00716.20.460الخفيفة الصناعاتITLI9,256,5385.70.460الخفيفة الصناعات

IMCM2,888,24611.00.500الحديثة االنشائيةIELI8,150,2535.10.670االلكترونية الصناعات

BBAY2,400,0639.10.090بابل مصرفIMCM5,762,2263.60.500الحديثة االنشائية

SBAG1,024,1233.90.880العام للنقل الباديةSBAG1,590,1351.00.880العام للنقل البادية

AMAP31,0000.10.310الحيواني لالنتاج الحديثةVKHF133,3310.10.060لالستثمار الخير

161,267,09199.9426,269,68399.97

26,277,683الكلي مجموع161,367,091الكلي 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

2022/7/3

 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


