
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.64االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد568.60688,081,957 االغالق

28المتدولة الشركات0.01-% التغير نسبه

8المرتفعة0.041,033,433,646-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره588

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

HMAN20.50019.650-4.15المنصور فندقBSUC0.2400.2504.17سومر مصرف

IIDP0.9400.910-3.19للتمور  العراقيةBCOI0.5000.5204.00التجاري المصرف

IMIB1.9501.910-2.05والدراجات المعدنيةHISH8.7009.0003.45عشتار فنادق

AIPM4.9504.850-2.02اللحوم تسويقSMRI4.4904.5701.78العقارية  المعمورة

IMAP1.6901.670-1.18الدوائية المنصورSMOF12.25012.4001.22االلعاب لمدن الموصل

BBOB1.2501.240-0.80بغداد مصرفIMOS6.7506.8000.74الحديثة الخياطة

IKLV1.5001.490-0.67اللقاحات النتاج الكنديSKTA2.7702.7900.72الكرخ 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)

BNOI331,289,65532.11.050االهلي المصرفBNOI320,345,37746.61.050االهلي المصرف

BBOB132,934,88512.91.240بغداد مصرفBBOB108,016,80715.71.240بغداد مصرف

TASC119,489,83711.67.310سيل اسياBSUC64,018,7609.30.250سومر مصرف

IBSD85,084,5008.24.090الغازية  بغدادBMFI59,963,0748.70.240الموصل مصرف

SMRI81,342,5947.94.570العقارية  المعمورةIBSD20,950,0003.04.090الغازية  بغداد

AISP76,868,4117.410.800البذور انتاجSMRI18,000,0002.64.570العقارية  المعمورة

HISH38,918,7763.89.000عشتار فنادقBUND17,444,4442.50.070المتحد المصرف

608,738,46288.47865,928,65683.79

1,033,433,646الكلي مجموع688,081,957الكلي 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

2022/7/27

 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 عدد9,051,505

5المتدولة الشركات

3المرتفعة23,103,138

0المنخفضة

2المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3500.3602.86األئتمان مصرف

HASH7.9508.0000.63اشور فندق

IFCM3.3203.3400.60االنشائية  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)

IFCM20,439,88088.53.340االنشائية  الفلوجةIFCM6,137,02967.83.340االنشائية  الفلوجة

NDSA1,346,3815.80.550للتأمين السالم دارNDSA2,447,96527.00.550للتأمين السالم دار

HASH1,210,5005.28.000اشور فندقBROI250,0002.80.360األئتمان مصرف

BROI90,0000.40.360األئتمان مصرفHASH151,0001.78.000اشور فندق

VWIF16,3780.10.250لالستثمار الوئامVWIF65,5110.70.250لالستثمار الوئام

9,051,505100.0023,103,138100.00

23,103,138الكلي مجموع9,051,505الكلي 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

2022/7/27

ربحية 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 عدد142,002,500

8المتدولة الشركات

0المرتفعة81,194,175

5المنخفضة

3المستقره42

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 االغالق سعر

(دينار)

 التغير نسبة

%

SILT1.7201.710-0.58البري للنقل العراقية

ITLI0.6000.590-1.67الخفيفة الصناعات

IELI0.6700.650-2.99االلكترونية الصناعات

SBAG0.6100.580-4.92العام للنقل البادية

SIGT1.4201.350-4.93النفطية المنتجات نقل

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الكلي الى النسبة

(% )

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

SIGT67,945,50083.71.350النفطية المنتجات نقلBBAY71,250,00050.20.080بابل مصرف

BBAY5,600,0006.90.080بابل مصرفSIGT50,330,00035.41.350النفطية المنتجات نقل

ITLI3,088,0003.80.590الخفيفة الصناعاتBNOR11,000,0007.70.090الشمال مصرف

IELI2,112,3752.60.650االلكترونية الصناعاتITLI5,200,0003.70.590الخفيفة الصناعات

SILT1,370,5001.71.710البري للنقل العراقيةIELI3,212,5002.30.650االلكترونية الصناعات

BNOR990,0001.20.090الشمال مصرفSILT800,0000.61.710البري للنقل العراقية

SBAG63,8000.10.580العام للنقل الباديةSBAG110,0000.10.580العام للنقل البادية

141,902,50099.9381,170,17599.97

81,194,175الكلي مجموع142,002,500الكلي 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

2022/7/27

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


