
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

572.12االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد569.26185,505,342 االغالق

22المتدولة الشركات0.50-% التغير نسبه

4المرتفعة2.86489,191,646-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

8المستقره336

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

INCP2.1501.900-11.63الكيمياوية الصناعاتIIDP0.9100.9504.40للتمور  العراقية

IMAP1.6401.520-7.32الدوائية المنصورSMRI4.7004.8503.19العقارية  المعمورة

HISH9.3608.760-6.41عشتار فنادقHNTI9.5009.6001.05السياحية االستثمارات

IMIB2.0001.920-4.00والدراجات المعدنيةSMOF12.10012.1500.41االلعاب لمدن الموصل

IMOS7.3007.100-2.74الحديثة الخياطة

BBOB1.2401.220-1.61بغداد مصرف

AISP10.80010.650-1.39البذور انتاج

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)

IBSD158,656,71032.44.080الغازية  بغدادBSUC41,000,00022.10.250سومر مصرف

TASC148,110,62730.37.290سيل اسياIBSD39,545,02421.34.080الغازية  بغداد

AISP39,761,2258.110.650البذور انتاجTASC20,259,00010.97.290سيل اسيا

IMAP29,212,7506.01.520الدوائية المنصورBIME20,000,00010.80.170االوسط الشرق مصرف

SMRI25,859,8885.34.850العقارية  المعمورةIMAP19,202,50010.41.520الدوائية المنصور

HISH20,477,4464.28.760عشتار فنادقBBOB15,000,0008.11.220بغداد مصرف

BBOB18,300,0003.71.220بغداد مصرفBUND12,800,0006.90.070المتحد المصرف

167,806,52490.46440,378,64690.02

489,191,646الكلي مجموع185,505,342الكلي 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

2022/8/2

 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 عدد905,457

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,591,136

2المنخفضة

0المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH8.0007.950-0.62اشور فندق

IFCM3.3703.360-0.30االنشائية  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)

HASH4,396,80078.67.950اشور فندقHASH550,00060.77.950اشور فندق

IFCM1,194,33621.43.360االنشائية  الفلوجةIFCM355,45739.33.360االنشائية  الفلوجة

905,457100.005,591,136100.00

5,591,136الكلي مجموع905,457الكلي 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

2022/8/2

 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 عدد93,967,955

5المتدولة الشركات

0المرتفعة60,916,341

4المنخفضة

1المستقره51

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IELI0.6600.630-4.55االلكترونية الصناعات

SILT1.6401.570-4.27البري للنقل العراقية

AMAP0.2500.240-4.00الحيواني لالنتاج الحديثة

ITLI0.5800.560-3.45الخفيفة 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)

IELI44,539,75873.10.630االلكترونية الصناعاتIELI66,588,99370.90.630االلكترونية الصناعات

SILT8,964,47214.71.570البري للنقل العراقيةITLI11,389,96712.10.560الخفيفة الصناعات

ITLI6,440,11010.60.560الخفيفة الصناعاتBNOR10,000,00010.60.090الشمال مصرف

BNOR900,0001.50.090الشمال مصرفSILT5,688,9956.11.570البري للنقل العراقية

AMAP72,0000.10.240الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP300,0000.30.240الحيواني لالنتاج الحديثة

93,967,955100.0060,916,341100.00

60,916,341الكلي مجموع93,967,955الكلي 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

2022/8/2

 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


