
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.44االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد570.09546,875,300 االغالق

28المتدولة الشركات0.11% التغير نسبه

7المرتفعة0.65722,334,156(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

15المستقره498

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

IMIB2.2002.100-4.55والدراجات المعدنيةHISH9.2009.5003.26عشتار فنادق

BNOI1.1201.100-1.79االهلي المصرفSBPT31.50032.5003.17العام للنقل العراق بغداد

IMAP1.8001.780-1.11الدوائية المنصورAIPM4.9005.0002.04اللحوم تسويق

HSAD13.50013.350-1.11السدير فندقBCOI0.5100.5201.96التجاري المصرف

IIDP0.9500.940-1.05للتمور  العراقيةHBAG8.1508.2501.23بغداد فندق

AISP10.90010.860-0.37البذور انتاجSMRI4.4504.4900.90العقارية  المعمورة

SMOF12.20012.2500.41االلعاب لمدن الموصل

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)

TASC221,702,35030.77.340سيل اسياBNOI130,156,57723.81.100االهلي المصرف

BNOI143,838,14819.91.100االهلي المصرفBSUC127,000,00023.20.250سومر مصرف

HISH87,767,34212.29.500عشتار فنادقBGUC85,000,00015.50.150الخليج مصرف

SMRI65,554,8589.14.490العقارية  المعمورةBUND80,500,00014.70.070المتحد المصرف

BSUC32,350,0004.50.250سومر مصرفBMNS35,001,0006.40.420المنصور مصرف

IBSD32,004,5244.44.080الغازية  بغدادTASC30,175,0005.57.340سيل اسيا

IITC20,791,0002.917.000للسجاد العراقيةSMRI14,840,5452.74.490العقارية  المعمورة

502,673,12291.92604,008,22383.62

722,334,156الكلي مجموع546,875,300الكلي 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

2022/7/24

 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 عدد3,789,200

2المتدولة الشركات

0المرتفعة6,604,360

1المنخفضة

1المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.3703.300-2.08االنشائية  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)

IFCM5,904,36089.43.300االنشائية  الفلوجةBROI2,000,00052.80.350األئتمان مصرف

BROI700,00010.60.350األئتمان مصرفIFCM1,789,20047.23.300االنشائية  الفلوجة

3,789,200100.006,604,360100.00

6,604,360الكلي مجموع3,789,200الكلي 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

2022/7/24

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 عدد75,652,941

9المتدولة الشركات

0المرتفعة37,568,959

6المنخفضة

3المستقره97

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار)

 التغير نسبة

%

SILT1.7901.770-1.12البري للنقل العراقية

IELI0.7000.680-2.86االلكترونية الصناعات

AMAP0.2600.250-3.85الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG0.6700.640-4.48العام للنقل البادية

SIGT1.5601.490-4.49النفطية المنتجات نقل

ITLI0.6500.620-4.62الخفيفة 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)

ITLI21,710,55857.80.620الخفيفة الصناعاتITLI34,270,72745.30.620الخفيفة الصناعات

IELI9,758,91426.00.680االلكترونية الصناعاتIELI14,289,95818.90.680االلكترونية الصناعات

AMAP3,362,5009.00.250الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP13,450,00017.80.250الحيواني لالنتاج الحديثة

BNOR1,000,0002.70.100الشمال مصرفBNOR10,000,00013.20.100الشمال مصرف

SILT843,9232.21.770البري للنقل العراقيةBBAY1,965,9102.60.070بابل مصرف

SBAG640,0001.70.640العام للنقل الباديةSBAG1,000,0001.30.640العام للنقل البادية

BBAY137,6140.40.070بابل مصرفSILT471,3460.61.770البري للنقل العراقية

75,447,94199.7337,453,50999.69

37,568,959الكلي مجموع75,652,941الكلي 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

2022/7/24

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


