
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

570.09االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد568.92235,013,155 االغالق

30المتدولة الشركات0.21-% التغير نسبه

3المرتفعة1.17528,606,044-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

16المستقره389

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

HMAN22.00020.500-6.82المنصور فندقBIBI0.2600.2807.69االستثمار مصرف

INCP2.1502.030-5.58الكيمياوية الصناعاتHNTI9.0009.5005.56السياحية االستثمارات

HISH9.5009.100-4.21عشتار فنادقAISP10.86010.9100.46البذور انتاج

IMAP1.7801.720-3.37الدوائية المنصور

HSAD13.35013.000-2.62السدير فندق

HBAG8.2508.050-2.42بغداد فندق

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

 ) الكلي

%)

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

TASC131,102,84324.87.320سيل اسياBSUC79,087,86733.70.250سومر مصرف

SMRI79,585,93615.14.490العقارية  المعمورةBNOI24,886,56310.61.100االهلي المصرف

AISP44,725,0098.510.910البذور انتاجBBOB18,613,2207.91.250بغداد مصرف

HISH41,183,9707.89.100عشتار فنادقTASC17,890,1007.67.320سيل اسيا

IBSD33,037,0006.24.080الغازية  بغدادSMRI17,870,0007.64.490العقارية  المعمورة

IMAP27,939,4585.31.720الدوائية المنصورIMAP16,192,7506.91.720الدوائية المنصور

BNOI27,248,2195.21.100االهلي المصرفBMNS15,000,1266.40.420المنصور مصرف

189,540,62680.65384,822,43572.80

528,606,044الكلي مجموع235,013,155الكلي 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

2022/7/25

 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 عدد4,433,741

3المتدولة الشركات

0المرتفعة12,947,071

1المنخفضة

2المستقره29

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.3003.250-1.52االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IFCM12,664,10097.83.250االنشائية  الفلوجةIFCM3,854,80086.93.250االنشائية  الفلوجة

VAMF276,9712.10.500لالستثمار االمينVAMF553,94112.50.500لالستثمار االمين

BLAD6,0000.00.240االسالمي العطاء مصرفBLAD25,0000.60.240االسالمي العطاء مصرف

4,433,741100.0012,947,071100.00

12,947,071الكلي مجموع4,433,741الكلي 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

2022/7/25

 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 (المفصحة غير الشركات ) التداول جلســة ملخص
 

11المدرجة الشركات عدد52,453,045

5المتدولة الشركات

0المرتفعة32,669,075

3المنخفضة

2المستقره45

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOR0.1000.090-10.00الشمال مصرف

AMAP0.2500.240-4.00الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT1.7701.750-1.13البري 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)

ITLI19,192,11658.70.620الخفيفة الصناعاتITLI30,918,73658.90.620الخفيفة الصناعات

SILT10,595,50032.41.750البري للنقل العراقيةBNOR12,100,00023.10.090الشمال مصرف

IELI1,496,3474.60.680االلكترونية الصناعاتSILT6,000,00011.41.750البري للنقل العراقية

BNOR1,089,0003.30.090الشمال مصرفIELI2,200,5104.20.680االلكترونية الصناعات

AMAP296,1120.90.240الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP1,233,7992.40.240الحيواني لالنتاج الحديثة

52,453,045100.0032,669,075100.00

32,669,075الكلي مجموع52,453,045الكلي 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

2022/7/25

 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


