
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.08االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد572.501,383,904,711 االغالق

32المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

8المرتفعة0.581,464,538,359-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره650

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

IRMC6.6006.250-5.30الجاهزة االلبسةHMAN17.00018.0005.88المنصور فندق

HBAY90.00086.000-4.44بابل فندقBSUC0.2400.2504.17سومر مصرف

INCP2.3302.250-3.43الكيمياوية الصناعاتIIDP0.9801.0103.06للتمور  العراقية

IHLI0.7400.720-2.70الصناعية الهاللSMOF12.35012.6002.02االلعاب لمدن الموصل

IITC16.30015.900-2.45للسجاد العراقيةBBOB1.2701.2800.79بغداد مصرف

IICM0.9400.920-2.13الكارتون صناعاتIMAP2.4902.5000.40الدوائية المنصور

BCOI0.5300.520-1.89التجاري المصرفTASC7.3307.3500.27سيل 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)

BNOI569,747,86538.91.220االهلي المصرفBNOI470,494,12634.01.220االهلي المصرف

TASC360,872,00724.67.350سيل اسياBUND402,000,00029.00.070المتحد المصرف

BBOB225,902,54215.41.280بغداد مصرفBBOB178,173,48212.91.280بغداد مصرف

IBSD45,507,1703.14.090الغازية  بغدادBSUC176,876,47912.80.250سومر مصرف

BSUC42,626,9742.90.250سومر مصرفTASC49,341,7793.67.350سيل اسيا

AISP35,384,9142.410.850البذور انتاجBCOI40,860,0583.00.520التجاري المصرف

SMRI34,249,8922.34.830العقارية  المعمورةIBSD11,180,1390.84.090الغازية  بغداد

1,328,926,06396.031,314,291,36389.74

1,464,538,359الكلي مجموع1,383,904,711الكلي 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

2022/7/5

 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 عدد16,401,825

2المتدولة الشركات

1المرتفعة16,419,639

0المنخفضة

1المستقره43

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.4003.4501.47االنشائية  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)

IFCM11,898,75072.53.450االنشائية  الفلوجةBROI12,916,82578.80.350األئتمان مصرف

BROI4,520,88927.50.350األئتمان مصرفIFCM3,485,00021.23.450االنشائية  الفلوجة

16,401,825100.0016,419,639100.00

16,419,639الكلي مجموع16,401,825الكلي 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

2022/7/5

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



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

:  بتاريخ (مفصحة الغير للشركات) التداول جلســة ملخص
 

11المدرجة الشركات عدد10,106,507

8المتدولة الشركات

4المرتفعة8,314,675

3المنخفضة

1المستقره19

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

BBAY0.0900.080-11.11بابل مصرفSILT1.6401.7204.88البري للنقل العراقية

SBAG0.8400.800-4.76العام للنقل الباديةIELI0.7000.7304.29االلكترونية الصناعات

AMAP0.3100.300-3.23الحيواني لالنتاج الحديثةITLI0.4800.5004.17الخفيفة الصناعات

IMCM0.5000.5204.00الحديثة االنشائية

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)

SILT6,060,23372.91.720البري للنقل العراقيةSILT3,523,39134.91.720البري للنقل العراقية

SBAG1,200,00014.40.800العام للنقل الباديةBBAY2,500,00024.70.080بابل مصرف

IMCM541,0006.50.520الحديثة االنشائيةSBAG1,500,00014.80.800العام للنقل البادية

BBAY200,0002.40.080بابل مصرفBNOR1,056,18510.50.070الشمال مصرف

IELI162,0101.90.730االلكترونية الصناعاتIMCM1,050,00010.40.520الحديثة االنشائية

AMAP75,0000.90.300الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP250,0002.50.300الحيواني لالنتاج الحديثة

BNOR73,9330.90.070الشمال مصرفIELI221,9312.20.730االلكترونية الصناعات

10,101,50799.958,312,17599.97

8,314,675الكلي مجموع10,106,507الكلي 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

2022/7/5

 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


