
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.45االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد573.08379,531,055 االغالق

34المتدولة الشركات0.06-% التغير نسبه

10المرتفعة0.37527,294,537-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره517

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

BNOI1.3501.240-8.15االهلي المصرفHMAN15.25017.00011.48المنصور فندق

BSUC0.2500.240-4.00سومر مصرفAIPM5.0005.4008.00اللحوم تسويق

BMNS0.4400.430-2.27المنصور مصرفAIRP22.00023.0004.55الزراعية المنتجات

IIDP1.0000.980-2.00للتمور  العراقيةIKLV1.4501.5003.45اللقاحات النتاج الكندي

IHLI0.7500.740-1.33الصناعية الهاللHISH7.5007.6401.87عشتار فنادق

INCP2.3602.330-1.27الكيمياوية الصناعاتSBPT32.00032.5001.56العام للنقل العراق بغداد

SMRI4.9004.850-1.02العقارية  المعمورةIRMC6.5006.6001.54الجاهزة االلبسة

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)

TASC92,355,42217.57.330سيل اسياBNOI58,550,00015.41.240االهلي المصرف

BNOI73,362,00013.91.240االهلي المصرفBSUC47,000,00012.40.240سومر مصرف

IBSD40,503,3437.74.090الغازية  بغدادBMFI36,250,0009.60.230الموصل مصرف

HISH39,373,5007.57.640عشتار فنادقBUND34,000,0009.00.070المتحد المصرف

SMRI34,428,0006.54.850العقارية  المعمورةSNUC33,250,0008.80.500للمقاوالت النخبة

AISP33,948,5006.410.950البذور انتاجBCOI25,623,2026.80.530التجاري المصرف

BBOB29,313,7885.61.270بغداد مصرفBBOB23,278,4036.11.270بغداد مصرف

257,951,60567.97343,284,55365.10

527,294,537الكلي مجموع379,531,055الكلي 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

2022/7/4

 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 عدد1,325,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة4,137,500

2المنخفضة

1المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUOI0.2500.240-4.00االتحاد مصرف

IFCM3.4903.400-2.58االنشائية  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)

IFCM4,107,50099.33.400االنشائية  الفلوجةIFCM1,200,00090.63.400االنشائية  الفلوجة

BUOI24,0000.60.240االتحاد مصرفBUOI100,0007.50.240االتحاد مصرف

BLAD6,0000.10.240االسالمي العطاء مصرفBLAD25,0001.90.240االسالمي العطاء مصرف

1,325,000100.004,137,500100.00

4,137,500الكلي مجموع1,325,000الكلي 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

2022/7/4

 خسارة 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 عدد216,047,921

8المتدولة الشركات

4المرتفعة51,051,142

1المنخفضة

3المستقره68

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

SBAG0.8800.840-4.55العام للنقل الباديةSIGT1.1401.64043.86النفطية المنتجات نقل

SILT1.5501.6405.81البري للنقل العراقية

IELI0.6700.7004.48االلكترونية الصناعات

ITLI0.4600.4804.35الخفيفة الصناعات

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)

SILT21,924,24042.91.640البري للنقل العراقيةBNOR175,687,06281.30.070الشمال مصرف

IELI12,464,54424.40.700االلكترونية الصناعاتIELI17,806,4928.20.700االلكترونية الصناعات

BNOR12,307,81824.10.070الشمال مصرفSILT13,408,8676.21.640البري للنقل العراقية

SBAG1,764,0003.50.840العام للنقل الباديةAMAP5,000,0002.30.310الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP1,550,0003.00.310الحيواني لالنتاج الحديثةSBAG2,100,0001.00.840العام للنقل البادية

IMCM1,000,0002.00.500الحديثة االنشائيةIMCM2,000,0000.90.500الحديثة االنشائية

SIGT28,3000.11.640النفطية المنتجات نقلITLI25,5000.00.480الخفيفة الصناعات

216,027,92199.9951,038,90299.98

51,051,142الكلي مجموع216,047,921الكلي 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

2022/7/4

 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


