
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.42االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد566.88684,665,425 االغالق

30المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

7المرتفعة1.54719,039,853-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

9المستقره409

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

IMAP2.5302.160-14.62الدوائية المنصورIRMC6.0006.3305.50الجاهزة االلبسة

HNTI10.3009.000-12.62السياحية االستثماراتBSUC0.2600.2703.85سومر مصرف

SNUC0.4900.460-6.12للمقاوالت النخبةHMAN17.50018.0002.86المنصور فندق

IIDP1.0100.950-5.94للتمور  العراقيةAISP10.75010.9501.86البذور انتاج

BIME0.1800.170-5.56االوسط الشرق مصرفIITC16.20016.5001.85للسجاد العراقية

SMOF12.80012.250-4.30االلعاب لمدن الموصلBBOB1.2501.2600.80بغداد مصرف

BNOI1.2001.150-4.17االهلي المصرفIBSD4.0804.1000.49الغازية  بغداد

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)

BNOI226,819,20031.51.150االهلي المصرفBSUC242,837,86735.50.270سومر مصرف

BBOB92,196,15812.81.260بغداد مصرفBNOI192,042,00028.01.150االهلي المصرف

TASC69,085,5869.67.300سيل اسياBBOB74,034,20010.81.260بغداد مصرف

BSUC61,899,4678.60.270سومر مصرفBUND62,700,0009.20.070المتحد المصرف

SMRI55,141,3007.74.600العقارية  المعمورةBIME52,000,0007.60.170االوسط الشرق مصرف

AISP51,257,2697.110.950البذور انتاجSMRI12,312,5001.84.600العقارية  المعمورة

IBSD24,053,2193.34.100الغازية  بغدادTASC9,424,5131.47.300سيل اسيا

645,351,08094.26580,452,19980.73

719,039,853الكلي مجموع684,665,425الكلي 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

2022/7/18

 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 عدد4,726,451

2المتدولة الشركات

0المرتفعة6,757,714

1المنخفضة

1المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.4003.300-2.94االنشائية  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)

IFCM5,707,71484.53.300االنشائية  الفلوجةBROI3,000,00063.50.350األئتمان مصرف

BROI1,050,00015.50.350األئتمان مصرفIFCM1,726,45136.53.300االنشائية  الفلوجة

4,726,451100.006,757,714100.00

6,757,714الكلي مجموع4,726,451الكلي 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

2022/7/18

 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 عدد147,262,502

6المتدولة الشركات

2المرتفعة22,807,126

3المنخفضة

1المستقره53

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار)

 التغير نسبة

%
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOR0.1200.110-8.33الشمال مصرفITLI0.5600.5803.57الخفيفة الصناعات

SILT1.8901.800-4.76البري للنقل العراقيةIELI0.6400.6501.56االلكترونية الصناعات

AMAP0.2900.280-3.45الحيواني 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)

BNOR8,920,00039.10.110الشمال مصرفBNOR77,000,00052.30.110الشمال مصرف

IELI6,819,12629.90.650االلكترونية الصناعاتBBAY54,000,00036.70.080بابل مصرف

BBAY4,340,00019.00.080بابل مصرفIELI10,462,5027.10.650االلكترونية الصناعات

AMAP1,400,0006.10.280الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP5,000,0003.40.280الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT1,270,0005.61.800البري للنقل العراقيةSILT700,0000.51.800البري للنقل العراقية

ITLI58,0000.30.580الخفيفة الصناعاتITLI100,0000.10.580الخفيفة الصناعات

147,262,502100.0022,807,126100.00

22,807,126الكلي مجموع147,262,502الكلي 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

2022/7/18

 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


