
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.58االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد569.84582,227,121 االغالق

28المتدولة الشركات0.05% التغير نسبه

8المرتفعة0.26964,358,249(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

14المستقره455

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

BIIB0.4500.400-11.11االسالمي  المصرفBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

BNOI1.2401.200-3.23االهلي المصرفIMIB2.0502.1002.44والدراجات المعدنية

IMAP2.5002.460-1.60الدوائية المنصورSNUC0.4800.4902.08للمقاوالت النخبة

INCP2.1802.160-0.92الكيمياوية الصناعاتSMOF12.60012.8001.59االلعاب لمدن الموصل

HBAY85.50085.000-0.58بابل فندقIBSD4.0904.1501.47الغازية  بغداد

AISP10.75010.700-0.47البذور انتاجBBOB1.2701.2800.79بغداد مصرف

HISH7.5507.6000.66عشتار فنادق

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)

BNOI211,953,00022.01.200االهلي المصرفBNOI176,600,00030.31.200االهلي المصرف

TASC192,772,20920.07.300سيل اسياBBOB104,000,00017.91.280بغداد مصرف

BBOB131,986,10013.71.280بغداد مصرفBSUC58,000,00010.00.250سومر مصرف

IBSD129,495,87213.44.150الغازية  بغدادBUND52,500,0009.00.070المتحد المصرف

SMRI100,268,78010.44.820العقارية  المعمورةBGUC50,750,0008.70.150الخليج مصرف

HMAN54,408,9005.617.000المنصور فندقIBSD31,600,0005.44.150الغازية  بغداد

AISP33,065,2083.410.700البذور انتاجTASC26,540,3784.67.300سيل اسيا

499,990,37885.88853,950,07088.55

964,358,249الكلي مجموع582,227,121الكلي 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

2022/7/7

 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 عدد5,799,803

2المتدولة الشركات

1المرتفعة18,213,402

1المنخفضة

0المستقره29

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

VAMF0.5500.500-9.09لالستثمار االمينIFCM3.2503.3001.54االنشائية  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)

IFCM18,133,50099.63.300االنشائية  الفلوجةIFCM5,640,00097.23.300االنشائية  الفلوجة

VAMF79,9020.40.500لالستثمار االمينVAMF159,8032.80.500لالستثمار االمين

5,799,803100.0018,213,402100.00

18,213,402الكلي مجموع5,799,803الكلي 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

2022/7/7

 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 عدد275,187,415

6المتدولة الشركات

3المرتفعة116,650,111

2المنخفضة

1المستقره74

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IELI0.7000.670-4.29االلكترونية الصناعاتBNOR0.0900.11022.22الشمال مصرف

SBAG0.7600.730-3.95العام للنقل الباديةSILT1.8001.8905.00البري للنقل العراقية

ITLI0.5200.5403.85الخفيفة الصناعات

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الكلي الى النسبة

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

SILT93,447,60780.11.890البري للنقل العراقيةBNOR115,234,89941.90.110الشمال مصرف

BNOR11,270,4909.70.110الشمال مصرفBBAY102,500,00037.20.070بابل مصرف

BBAY7,175,0006.20.070بابل مصرفSILT50,202,43818.21.890البري للنقل العراقية

IELI4,239,0803.60.670االلكترونية الصناعاتIELI6,324,7472.30.670االلكترونية الصناعات

ITLI447,7980.40.540الخفيفة الصناعاتITLI829,2560.30.540الخفيفة الصناعات

SBAG70,1350.10.730العام للنقل الباديةSBAG96,0750.00.730العام للنقل البادية

275,187,415100.00116,650,111100.00

116,650,111الكلي مجموع275,187,415الكلي 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

2022/7/7

 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


