
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

567.34االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد569.44554,066,052 االغالق

29المتدولة الشركات0.37% التغير نسبه

12المرتفعة2.10924,028,082(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره462

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

BNOI1.1901.120-5.88االهلي المصرفHISH8.1009.20013.58عشتار فنادق

INCP2.2002.150-2.27الكيمياوية الصناعاتNAME0.4500.50011.11للتأمين االمين

IMAP1.8201.800-1.10الدوائية المنصورIRMC6.2006.6707.58الجاهزة االلبسة

SKTA2.7802.770-0.36الكرخ العاب مدينةIMIB2.1002.2004.76والدراجات المعدنية

IBSD4.0904.080-0.24الغازية  بغدادBSUC0.2400.2504.17سومر مصرف

HSAD13.00013.5003.85السدير فندق

HBAG8.0008.1501.88بغداد 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)

BNOI237,900,00025.71.120االهلي المصرفBNOI211,000,00038.11.120االهلي المصرف

AISP180,070,24819.510.900البذور انتاجBUND166,660,05330.10.070المتحد المصرف

TASC151,255,48316.47.340سيل اسياBSUC40,000,0007.20.250سومر مصرف

HMAN117,283,17812.722.000المنصور فندقBBOB28,390,3905.11.260بغداد مصرف

SMRI57,355,7086.24.450العقارية  المعمورةTASC20,606,0663.77.340سيل اسيا

HISH36,722,3294.09.200عشتار فنادقAISP16,426,3943.010.900البذور انتاج

BBOB35,511,6913.81.260بغداد مصرفSMRI12,950,0002.34.450العقارية  المعمورة

496,032,90389.53816,098,63888.32

924,028,082الكلي مجموع554,066,052الكلي 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

2022/7/21

 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 عدد2,119,520

2المتدولة الشركات

0المرتفعة10,482,716

2المنخفضة

0المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH8.0007.950-0.62اشور فندق

IFCM3.4003.370-0.88االنشائية  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)

HASH5,992,00057.27.950اشور فندقIFCM1,369,52064.63.370االنشائية  الفلوجة

IFCM4,490,71642.83.370االنشائية  الفلوجةHASH750,00035.47.950اشور فندق

2,119,520100.0010,482,716100.00

10,482,716الكلي مجموع2,119,520الكلي 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

2022/7/21

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 عدد93,138,858

8المتدولة الشركات

1المرتفعة47,421,387

4المنخفضة

3المستقره152

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

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرفITLI0.6300.6503.17الخفيفة الصناعات

BNOR0.1100.100-9.09الشمال مصرف

IMCM0.5600.540-3.57الحديثة االنشائية

SILT1.8301.790-2.19البري 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)

ITLI25,154,09253.00.650الخفيفة الصناعاتITLI38,219,09241.00.650الخفيفة الصناعات

IELI8,403,83417.70.700االلكترونية الصناعاتAMAP16,055,67917.20.260الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT7,282,94815.41.790البري للنقل العراقيةBBAY15,065,61516.20.070بابل مصرف

AMAP4,023,9208.50.260الحيواني لالنتاج الحديثةIELI12,005,47712.90.700االلكترونية الصناعات

BBAY1,054,5932.20.070بابل مصرفBNOR6,270,0006.70.100الشمال مصرف

BNOR627,0001.30.100الشمال مصرفSILT4,022,9954.31.790البري للنقل العراقية

IMCM540,0001.10.540الحديثة االنشائيةIMCM1,000,0001.10.540الحديثة االنشائية

92,638,85899.4647,086,38799.29

47,421,387الكلي مجموع93,138,858الكلي 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

2022/7/21

 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


