
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.84االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد568.42106,407,882 االغالق

18المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

9المرتفعة1.42151,386,546-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

3المستقره135

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

AIPM5.4004.900-9.26اللحوم تسويقBIIB0.4000.4307.50االسالمي  المصرف

BBOB1.2801.250-2.34بغداد مصرفAAHP0.8400.9007.14الزراعي لالنتاج االهلية

IBSD4.1504.080-1.69الغازية  بغدادBMFI0.2300.2404.35الموصل مصرف

SBPT32.50032.000-1.54العام للنقل العراق بغدادBSUC0.2500.2604.00سومر مصرف

SMRI4.8204.750-1.45العقارية  المعمورةHMAN17.00017.5002.94المنصور فندق

INCP2.1602.150-0.46الكيمياوية الصناعاتIMAP2.4602.5302.85الدوائية المنصور

IKLV1.5001.5201.33اللقاحات النتاج الكندي

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)

BNOI36,989,20024.41.200االهلي المصرفBNOI30,816,00029.01.200االهلي المصرف

BBOB20,871,85313.81.250بغداد مصرفBSUC26,000,00024.40.260سومر مصرف

SMRI17,029,24911.24.750العقارية  المعمورةBBOB16,697,48215.71.250بغداد مصرف

SBPT16,050,50010.632.000العام للنقل العراق بغدادBCOI15,898,55714.90.510التجاري المصرف

IMAP12,651,4458.42.530الدوائية المنصورIMAP5,048,5784.72.530الدوائية المنصور

IBSD11,497,3557.64.080الغازية  بغدادSMRI3,585,1053.44.750العقارية  المعمورة

HMAN8,750,0005.817.500المنصور فندقIBSD2,817,7342.64.080الغازية  بغداد

100,863,45694.79123,839,60181.80

151,386,546الكلي مجموع106,407,882الكلي 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

2022/7/17

 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 عدد2,420,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة2,383,000

1المنخفضة

1المستقره6

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

HASH8.7508.500-2.86اشور فندقIFCM3.3003.4003.03االنشائية  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)

IFCM1,258,00052.83.400االنشائية  الفلوجةBROI2,000,00082.60.350األئتمان مصرف

BROI700,00029.40.350األئتمان مصرفIFCM370,00015.33.400االنشائية  الفلوجة

HASH425,00017.88.500اشور فندقHASH50,0002.18.500اشور فندق

2,420,000100.002,383,000100.00

2,383,000الكلي مجموع2,420,000الكلي 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

2022/7/17

 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 عدد63,836,185

5المتدولة الشركات

3المرتفعة10,841,256

2المنخفضة

0المستقره31

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

IELI0.6700.640-4.48االلكترونية الصناعاتBBAY0.0700.08014.29بابل مصرف

SBAG0.7300.700-4.11العام للنقل الباديةBNOR0.1100.1209.09الشمال مصرف

ITLI0.5400.5603.70الخفيفة الصناعات

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)

IELI3,404,71331.40.640االلكترونية الصناعاتBBAY37,550,00058.80.080بابل مصرف

BBAY2,634,00024.30.080بابل مصرفBNOR16,242,20825.40.120الشمال مصرف

BNOR1,838,64317.00.120الشمال مصرفIELI5,317,5208.30.640االلكترونية الصناعات

SBAG1,585,42414.60.700العام للنقل الباديةITLI2,461,5663.90.560الخفيفة الصناعات

ITLI1,378,47712.70.560الخفيفة الصناعاتSBAG2,264,8913.50.700العام للنقل البادية

63,836,185100.0010,841,256100.00

10,841,256الكلي مجموع63,836,185الكلي 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

2022/7/17

 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


