
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.26االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد563.86158,602,547 االغالق

23المتدولة الشركات0.95-% التغير نسبه

4المرتفعة5.40450,913,551-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

7المستقره327

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

BSUC0.2500.230-8.00سومر مصرفAIRP23.00025.0008.70الزراعية المنتجات

AAHP0.9000.850-5.56الزراعي لالنتاج االهليةSMRI4.8505.0003.09العقارية  المعمورة

IMAP1.5201.450-4.61الدوائية المنصورAIPM4.8504.9502.06اللحوم تسويق

IMOS7.1006.800-4.23الحديثة الخياطةHNTI9.6009.6500.52السياحية االستثمارات

BMFI0.2400.230-4.17الموصل مصرف

HMAN19.50018.750-3.85المنصور فندق

IBSD4.0804.000-1.96الغازية  بغداد

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)

IBSD179,279,24239.84.000الغازية  بغدادIBSD44,782,94428.24.000الغازية  بغداد

TASC92,648,75620.57.260سيل اسياIMAP22,750,00014.31.450الدوائية المنصور

AISP60,958,50013.510.500البذور انتاجBMFI18,300,00011.50.230الموصل مصرف

IMAP32,705,0007.31.450الدوائية المنصورBBOB15,997,00010.11.200بغداد مصرف

SMRI20,604,5824.65.000العقارية  المعمورةTASC12,742,0008.07.260سيل اسيا

BBOB19,196,4504.31.200بغداد مصرفBCOI12,000,0007.60.520التجاري المصرف

AIPM8,903,4602.04.950اللحوم تسويقBUND10,000,0006.30.070المتحد المصرف

136,571,94486.11414,295,99091.88

450,913,551الكلي مجموع158,602,547الكلي 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 عدد3,290,000المتداولة االسهم 

1المتدولة الشركات

0المرتفعة10,381,000 التداول قيمة

1المنخفضة

0المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.3603.050-9.23االنشائية  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)

IFCM10,381,000100.03.050االنشائية  الفلوجةIFCM3,290,000100.03.050االنشائية  الفلوجة

3,290,000100.0010,381,000100.00

10,381,000الكلي مجموع3,290,000الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

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 (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

13المدرجة الشركات عدد33,804,753

7المتدولة الشركات

1المرتفعة59,201,554

1المنخفضة

5المستقره47

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

IELI0.6300.600-4.76االلكترونية الصناعاتSILT1.5701.5901.27البري 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)

HPAL32,895,01955.68.660فلسطين فندقIELI14,550,00043.00.600االلكترونية الصناعات

SILT14,807,01425.01.590البري للنقل العراقيةSILT9,429,94527.91.590البري للنقل العراقية

IELI8,730,50014.70.600االلكترونية الصناعاتITLI4,810,80714.20.560الخفيفة الصناعات

ITLI2,694,0524.60.560الخفيفة الصناعاتHPAL3,798,50111.28.660فلسطين فندق

VKHF72,0000.10.060لالستثمار الخيرVKHF1,200,0003.50.060لالستثمار الخير

AMAP2,5200.0040.240الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP10,5000.030.240الحيواني لالنتاج الحديثة

BNOR4500.0010.090الشمال مصرفBNOR5,0000.010.090الشمال مصرف

33,804,753100.0059,201,554100.00

59,201,554الكلي مجموع33,804,753الكلي 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


