
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

566.88االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد567.99300,662,757 االغالق

24المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

6المرتفعة1.11518,509,217(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

7المستقره334

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

IMAP2.1601.840-14.81الدوائية المنصورHBAY85.00097.00014.12بابل فندق

BSUC0.2700.250-7.41سومر مصرفHMAN18.00019.0005.56المنصور فندق

IMIB2.1002.000-4.76والدراجات المعدنيةBNOI1.1501.1903.48االهلي المصرف

SMRI4.6004.490-2.39العقارية  المعمورةIMOS6.2406.3000.96الحديثة الخياطة

BMNS0.4300.420-2.33المنصور مصرفTASC7.3007.3500.68سيل اسيا

IRMC6.3306.200-2.05الجاهزة االلبسةIITC16.50016.6000.61للسجاد العراقية

HSAD13.25013.010-1.81السدير 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)

TASC134,411,95025.97.350سيل اسياBUND144,565,27248.10.070المتحد المصرف

SMRI112,022,11121.64.490العقارية  المعمورةBBOB49,250,00016.41.260بغداد مصرف

AISP69,279,61513.410.900البذور انتاجSMRI25,426,7138.54.490العقارية  المعمورة

BBOB61,628,00011.91.260بغداد مصرفTASC18,297,0006.17.350سيل اسيا

IMAP22,634,2964.41.840الدوائية المنصورBSUC16,250,0005.40.250سومر مصرف

HBAY18,630,6453.697.000بابل فندقBMNS13,300,0004.40.420المنصور مصرف

HSAD14,812,5582.913.010السدير فندقIMAP12,275,1614.11.840الدوائية المنصور

279,364,14692.92433,419,17583.59

518,509,217الكلي مجموع300,662,757الكلي 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

2022/7/19

 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 عدد303,200

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,985,568

1المنخفضة

0المستقره5

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

HASH8.5008.000-5.88اشور فندقIFCM3.3003.6009.09االنشائية  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)

HASH1,625,56881.98.000اشور فندقHASH203,20067.08.000اشور فندق

IFCM360,00018.13.600االنشائية  الفلوجةIFCM100,00033.03.600االنشائية  الفلوجة

303,200100.001,985,568100.00

1,985,568الكلي مجموع303,200الكلي 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

2022/7/19

 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 عدد80,502,982

9المتدولة الشركات

4المرتفعة38,106,730

3المنخفضة

2المستقره81

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

BNOR0.1100.100-9.09الشمال مصرفIELI0.6500.6804.62االلكترونية الصناعات

SIGT1.6401.560-4.88النفطية المنتجات نقلIMCM0.5200.5403.85الحديثة االنشائية

AMAP0.2800.270-3.57الحيواني لالنتاج الحديثةITLI0.5800.6003.45الخفيفة الصناعات

SILT1.8001.8502.78البري للنقل العراقية

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)

IELI14,813,40038.90.680االلكترونية الصناعاتITLI23,551,66729.30.600الخفيفة الصناعات

ITLI14,131,00037.10.600الخفيفة الصناعاتIELI22,020,00027.40.680االلكترونية الصناعات

SILT4,859,55412.81.850البري للنقل العراقيةBNOR18,996,78923.60.100الشمال مصرف

BNOR1,899,6795.00.100الشمال مصرفBBAY8,902,83111.10.080بابل مصرف

AMAP729,0001.90.270الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP2,700,0003.40.270الحيواني لالنتاج الحديثة

BBAY640,3051.70.080بابل مصرفSILT2,664,7523.31.850البري للنقل العراقية

IMCM594,0001.60.540الحديثة االنشائيةIMCM1,100,0001.40.540الحديثة االنشائية

79,936,03999.3037,666,93898.85

38,106,730الكلي مجموع80,502,982الكلي 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

2022/7/19

 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


