
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.60االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد572.12266,314,900 االغالق

31المتدولة الشركات0.62% التغير نسبه

11المرتفعة3.52822,967,070(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

16المستقره562

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SMOF12.40012.100-2.42االلعاب لمدن الموصلBIIB0.4000.4307.50االسالمي  المصرف

IMAP1.6701.640-1.80الدوائية المنصورIMOS6.8007.3007.35الحديثة الخياطة

IITC17.00016.800-1.18للسجاد العراقيةIMIB1.9102.0004.71والدراجات المعدنية

HMAN19.65019.500-0.76المنصور فندقSNUC0.4600.4804.35للمقاوالت النخبة

HISH9.0009.3604.00عشتار فنادق

SMRI4.5704.7002.84العقارية  المعمورة

BCOI0.5200.5301.92التجاري المصرف

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)

TASC266,024,81132.37.330سيل اسياBBOB47,500,00017.81.240بغداد مصرف

SMRI142,717,44017.34.700العقارية  المعمورةTASC36,391,05913.77.330سيل اسيا

IBSD110,955,56613.54.120الغازية  بغدادSMRI30,950,00011.64.700العقارية  المعمورة

BBOB58,480,8007.11.240بغداد مصرفBSUC30,500,00011.50.250سومر مصرف

HISH45,362,8005.59.360عشتار فنادقIBSD27,140,00010.24.120الغازية  بغداد

AISP34,949,3504.210.800البذور انتاجIKLV20,750,0007.81.500اللقاحات النتاج الكندي

IKLV31,125,0003.81.500اللقاحات النتاج الكنديBCOI14,080,0005.30.530التجاري المصرف

207,311,05977.84689,615,76783.80

822,967,070الكلي مجموع266,314,900الكلي 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

2022/7/28

 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 عدد19,082,824

4المتدولة الشركات

1المرتفعة11,472,025

1المنخفضة

2المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3600.350-2.78األئتمان مصرفIFCM3.3403.3700.90االنشائية  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)

VAMF8,738,59576.20.500لالستثمار االمينVAMF17,477,19091.60.500لالستثمار االمين

IFCM1,783,43015.53.370االنشائية  الفلوجةBROI1,000,0005.20.350األئتمان مصرف

HASH600,0005.28.000اشور فندقIFCM530,6342.83.370االنشائية  الفلوجة

BROI350,0003.10.350األئتمان مصرفHASH75,0000.48.000اشور فندق

19,082,824100.0011,472,025100.00

11,472,025الكلي مجموع19,082,824الكلي 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

2022/7/28

 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 (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

11المدرجة الشركات عدد5,066,125,451

6المتدولة الشركات

2المرتفعة483,769,832

3المنخفضة

1المستقره44

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SILT1.7101.640-4.09البري للنقل العراقيةAMAP0.2400.2504.17الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG0.5800.560-3.45العام للنقل الباديةIELI0.6500.6601.54االلكترونية الصناعات

ITLI0.5900.580-1.69الخفيفة 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)

BNOR452,255,19893.50.090الشمال مصرفBNOR5,025,057,75399.20.090الشمال مصرف

ITLI16,484,2313.40.580الخفيفة الصناعاتITLI28,066,4930.60.580الخفيفة الصناعات

SILT10,918,0002.31.640البري للنقل العراقيةSILT6,650,0000.11.640البري للنقل العراقية

IELI4,065,2530.80.660االلكترونية الصناعاتIELI6,175,0040.10.660االلكترونية الصناعات

AMAP41,5500.010.250الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP166,2010.0030.250الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG5,6000.0010.560العام للنقل الباديةSBAG10,0000.00020.560العام للنقل البادية

5,066,125,451100.00483,769,832100.00

483,769,832الكلي مجموع5,066,125,451الكلي 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

2022/7/28

 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


