
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

572.50االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد569.58463,624,824 االغالق

27المتدولة الشركات0.51-% التغير نسبه

3المرتفعة2.92566,037,132-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

10المستقره547

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفIITC15.90016.2001.89للسجاد العراقية

NAME0.5000.450-10.00للتأمين االمينBNOI1.2201.2401.64االهلي المصرف

HMAN18.00017.000-5.56المنصور فندقIKLV1.4801.5001.35اللقاحات النتاج الكندي

SNUC0.5000.480-4.00للمقاوالت النخبة

IRMC6.2506.000-4.00الجاهزة االلبسة

INCP2.2502.180-3.11الكيمياوية الصناعات

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرف

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)

TASC100,847,99217.87.300سيل اسياBUND200,500,00043.20.060المتحد المصرف

IBSD72,425,14712.84.090الغازية  بغدادBBOB45,200,0009.71.270بغداد مصرف

BBOB56,800,00010.01.270بغداد مصرفBNOI38,266,9508.31.240االهلي المصرف

AISP54,840,8749.710.750البذور انتاجBSUC33,338,1147.20.250سومر مصرف

BNOI47,312,9588.41.240االهلي المصرفBCOI25,891,4275.60.510التجاري المصرف

SMRI40,443,5007.14.790العقارية  المعمورةIKLV25,664,9685.51.500اللقاحات النتاج الكندي

IKLV38,049,1536.71.500اللقاحات النتاج الكنديIBSD17,727,2423.84.090الغازية  بغداد

386,588,70183.38410,719,62372.56

566,037,132الكلي مجموع463,624,824الكلي 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

2022/7/6

 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 عدد16,319,895

2المتدولة الشركات

1المرتفعة53,852,904

1المنخفضة

0المستقره58

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

IFCM3.4503.250-5.80االنشائية  الفلوجةHASH8.5008.7502.94اشور 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)

IFCM53,730,40499.83.250االنشائية  الفلوجةIFCM16,305,89599.93.250االنشائية  الفلوجة

HASH122,5000.28.750اشور فندقHASH14,0000.18.750اشور فندق

16,319,895100.0053,852,904100.00

53,852,904الكلي مجموع16,319,895الكلي 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

2022/7/6

 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 عدد204,337,449

7المتدولة الشركات

3المرتفعة34,497,773

4المنخفضة

0المستقره57

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرفBNOR0.0700.09028.57الشمال مصرف

SBAG0.8000.760-5.00العام للنقل الباديةSILT1.7201.8004.65البري للنقل العراقية

IELI0.7300.700-4.11االلكترونية الصناعاتITLI0.5000.5204.00الخفيفة الصناعات

AMAP0.3000.290-3.33الحيواني لالنتاج الحديثة

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)

IELI14,570,31542.20.700االلكترونية الصناعاتBNOR126,928,57162.10.090الشمال مصرف

BNOR10,213,28629.60.090الشمال مصرفBBAY50,000,00024.50.070بابل مصرف

SILT3,600,00010.41.800البري للنقل العراقيةIELI19,833,5489.70.700االلكترونية الصناعات

BBAY3,500,00010.10.070بابل مصرفITLI3,825,3301.90.520الخفيفة الصناعات

ITLI1,989,1725.80.520الخفيفة الصناعاتSILT2,000,0001.01.800البري للنقل العراقية

AMAP435,0001.30.290الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP1,500,0000.70.290الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG190,0000.60.760العام للنقل الباديةSBAG250,0000.10.760العام للنقل البادية

204,337,449100.0034,497,773100.00

34,497,773الكلي مجموع204,337,449الكلي 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

2022/7/6

 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


