
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

562.62االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد566.4715,989,513,375 االغالق

31المتدولة الشركات0.68% التغير نسبه

9المرتفعة3.856,926,794,090(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره449

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

BNOI1.0500.960-8.57االهلي المصرفIMIB1.9202.0908.85والدراجات المعدنية

BMFI0.2400.230-4.17الموصل مصرفSBPT37.37040.0007.04العام للنقل العراق بغداد

AIPM5.0004.800-4.00اللحوم تسويقSMRI5.0005.3006.00العقارية  المعمورة

IMAP1.5001.450-3.33الدوائية المنصورHISH8.8509.1002.82عشتار فنادق

AIRP25.00024.500-2.00الزراعية المنتجاتINCP1.9001.9502.63الكيمياوية الصناعات

BTIB0.7000.690-1.43االسالمي الطيف مصرفBBOB1.2001.2302.50بغداد مصرف

IIDP0.9200.910-1.09للتمور  العراقيةHBAG8.0208.1401.50بغداد فندق

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)

BELF6,255,619,58990.30.400ايالف مصرفBELF15,639,048,97297.80.400ايالف مصرف

TASC194,091,1562.87.260سيل اسياBNOI103,092,0380.60.960االهلي المصرف

BBOB109,776,4741.61.230بغداد مصرفBBOB90,866,0150.61.230بغداد مصرف

BNOI101,202,0551.50.960االهلي المصرفBUND30,849,7610.20.070المتحد المصرف

SMRI60,593,1540.95.300العقارية  المعمورةTASC26,750,3330.27.260سيل اسيا

AISP58,818,0000.810.200البذور انتاجBMNS19,851,0000.10.420المنصور مصرف

IBSD36,543,8680.54.000الغازية  بغدادSMRI12,000,0000.15.300العقارية  المعمورة

15,922,458,11999.586,816,644,29698.41

6,926,794,090الكلي مجموع15,989,513,375الكلي 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

2022/8/4

 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 عدد8,254,230,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة8,251,755,000

1المنخفضة

1المستقره15

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

BROI0.3500.340-2.86األئتمان مصرفIFCM3.0503.1001.64االنشائية  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)

BAAI8,250,020,000100.01.000االسالمي العربية مصرفBAAI8,250,020,00099.91.000االسالمي العربية مصرف

BROI1,394,0000.020.340األئتمان مصرفBROI4,100,0000.050.340األئتمان مصرف

IFCM341,0000.0043.100االنشائية  الفلوجةIFCM110,0000.0013.100االنشائية  الفلوجة

8,254,230,000100.008,251,755,000100.00

8,251,755,000الكلي مجموع8,254,230,000الكلي مجموع

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

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2022/8/4

 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 (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

13المدرجة الشركات عدد12,586,769,317

6المتدولة الشركات

1المرتفعة1,150,319,489

2المنخفضة

3المستقره59

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

SILT1.6001.520-5.00البري للنقل العراقيةHPAL9.0909.5404.95فلسطين فندق

ITLI0.5600.550-1.79الخفيفة 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)

BNOR1,130,934,08998.30.090الشمال مصرفBNOR12,565,934,31799.80.090الشمال مصرف

SILT7,021,0000.61.520البري للنقل العراقيةITLI12,200,0000.10.550الخفيفة الصناعات

ITLI6,710,0000.60.550الخفيفة الصناعاتSILT4,550,0000.041.520البري للنقل العراقية

HPAL3,808,0000.39.540فلسطين فندقIELI2,600,0000.020.610االلكترونية الصناعات

IELI1,586,0000.10.610االلكترونية الصناعاتAMAP1,085,0000.010.240الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP260,4000.020.240الحيواني لالنتاج الحديثةHPAL400,0000.0039.540فلسطين فندق

12,586,769,317100.001,150,319,489100.00

1,150,319,489الكلي مجموع12,586,769,317الكلي 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

2022/8/4

 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


