
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

567.99االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد567.34312,174,984 االغالق

27المتدولة الشركات0.11-% التغير نسبه

9المرتفعة0.65490,583,541-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

7المستقره410

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIIB0.4300.400-6.98االسالمي  المصرفHMAN19.00021.85015.00المنصور فندق

BMFI0.2400.230-4.17الموصل مصرفHISH7.6008.1006.58عشتار فنادق

BSUC0.2500.240-4.00سومر مصرفIMIB2.0002.1005.00والدراجات المعدنية

BBOB1.2601.240-1.59بغداد مصرفHBAY97.000100.0003.09بابل فندق

SBPT32.00031.500-1.56العام للنقل العراق بغدادIITC16.60017.0002.41للسجاد العراقية

IMAP1.8401.820-1.09الدوائية المنصورINCP2.1502.2002.33الكيمياوية الصناعات

SMRI4.4904.450-0.89العقارية  المعمورةSKTA2.7502.7801.09الكرخ العاب مدينة

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)

HMAN79,659,50116.221.850المنصور فندقBSUC129,000,00041.30.240سومر مصرف

HBAY79,114,40016.1100.000بابل فندقBUND68,500,00021.90.070المتحد المصرف

TASC57,631,90011.77.300سيل اسياIMAP16,970,7245.41.820الدوائية المنصور

SMRI42,332,0378.64.450العقارية  المعمورةBCOI15,664,9885.00.510التجاري المصرف

HISH31,483,6986.48.100عشتار فنادقBBOB10,500,0003.41.240بغداد مصرف

BSUC31,300,0006.40.240سومر مصرفSMRI9,581,7133.14.450العقارية  المعمورة

IMAP30,614,5686.21.820الدوائية المنصورBMFI9,200,0002.90.230الموصل مصرف

259,417,42583.10352,136,10471.78

490,583,541الكلي مجموع312,174,984الكلي 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

2022/7/20

 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 عدد480,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,908,000

1المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.6003.400-5.56االنشائية  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)

IFCM1,428,00074.83.400االنشائية  الفلوجةIFCM420,00087.53.400االنشائية  الفلوجة

HASH480,00025.28.000اشور فندقHASH60,00012.58.000اشور فندق

480,000100.001,908,000100.00

1,908,000الكلي مجموع480,000الكلي 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

2022/7/20

 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 عدد65,262,317

8المتدولة الشركات

4المرتفعة19,913,030

3المنخفضة

1المستقره77

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SBAG0.7000.670-4.29العام للنقل الباديةBNOR0.1000.11010.00الشمال مصرف

AMAP0.2700.260-3.70الحيواني لالنتاج الحديثةITLI0.6000.6305.00الخفيفة الصناعات

SILT1.8501.830-1.08البري للنقل العراقيةIMCM0.5400.5603.70الحديثة االنشائية

IELI0.6800.7002.94االلكترونية 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)

IELI7,365,50037.00.700االلكترونية الصناعاتBNOR41,301,50963.30.110الشمال مصرف

BNOR4,142,65120.80.110الشمال مصرفIELI10,525,00016.10.700االلكترونية الصناعات

SBAG3,182,50016.00.670العام للنقل الباديةSBAG4,750,0007.30.670العام للنقل البادية

ITLI2,550,00412.80.630الخفيفة الصناعاتITLI4,047,6256.20.630الخفيفة الصناعات

SILT1,899,8759.51.830البري للنقل العراقيةBBAY2,500,0003.80.080بابل مصرف

IMCM560,0002.80.560الحديثة االنشائيةSILT1,038,1831.61.830البري للنقل العراقية

BBAY186,5000.90.080بابل مصرفIMCM1,000,0001.50.560الحديثة االنشائية

65,162,31799.8519,887,03099.87

19,913,030الكلي مجموع65,262,317الكلي 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

2022/7/20

 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


