
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

566.47االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد569.70134,259,702 االغالق

20المتدولة الشركات0.57% التغير نسبه

10المرتفعة3.23425,242,208(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

3المستقره335

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

IMIB2.0901.900-9.09والدراجات المعدنيةHMAN18.90021.00011.11المنصور فندق

BMNS0.4200.410-2.38المنصور مصرفSMRI5.3005.7007.55العقارية  المعمورة

BNOI0.9600.940-2.08االهلي المصرفHISH9.1009.7407.03عشتار فنادق

IMAP1.4501.420-2.07الدوائية المنصورBELF0.4000.4205.00ايالف مصرف

BCOI0.5100.500-1.96التجاري المصرفSBPT40.00041.0002.50العام للنقل العراق بغداد

AISP10.20010.100-0.98البذور انتاجAIPM4.8004.9002.08اللحوم تسويق

INCP1.9501.940-0.51الكيمياوية الصناعاتHBAG8.1408.2901.84بغداد 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)

IBSD102,798,12924.24.050الغازية  بغدادBNOI48,175,03335.90.940االهلي المصرف

AISP67,491,90715.910.100البذور انتاجIBSD25,479,44019.04.050الغازية  بغداد

HISH47,153,98711.19.740عشتار فنادقBELF12,600,0009.40.420ايالف مصرف

SBPT46,489,93410.941.000العام للنقل العراق بغدادIMAP7,350,0005.51.420الدوائية المنصور

BNOI45,633,63210.70.940االهلي المصرفAISP6,681,8725.010.100البذور انتاج

TASC39,311,5009.27.290سيل اسياBIME5,700,0004.20.170االوسط الشرق مصرف

HMAN34,429,8508.121.000المنصور فندقTASC5,400,0004.07.290سيل اسيا

111,386,34582.96383,308,93990.14

425,242,208الكلي مجموع134,259,702الكلي 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

2022/8/7

 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 عدد980,734

3المتدولة الشركات

1المرتفعة2,811,302

1المنخفضة

1المستقره12

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

IFCM3.1003.050-1.61االنشائية  الفلوجةNDSA0.5500.66020.00للتأمين السالم دار

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)

IFCM2,775,01298.73.050االنشائية  الفلوجةIFCM909,84092.83.050االنشائية  الفلوجة

NDSA30,2901.10.660للتأمين السالم دارNDSA45,8944.70.660للتأمين السالم دار

BQAB6,0000.20.240القابض مصرفBQAB25,0002.50.240القابض مصرف

980,734100.002,811,302100.00

2,811,302الكلي مجموع980,734الكلي 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

2022/8/7

 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 عدد36,466,492

5المتدولة الشركات

3المرتفعة39,939,563

0المنخفضة

2المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HPAL9.54010.0004.82فلسطين فندق

AMAP0.2400.2504.17الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT1.5201.5501.97البري 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)

SILT24,864,31362.31.550البري للنقل العراقيةSILT16,041,49244.01.550البري للنقل العراقية

HPAL9,250,25023.210.000فلسطين فندقBNOR10,000,00027.40.090الشمال مصرف

ITLI4,675,00011.70.550الخفيفة الصناعاتITLI8,500,00023.30.550الخفيفة الصناعات

BNOR900,0002.30.090الشمال مصرفAMAP1,000,0002.70.250الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP250,0000.60.250الحيواني لالنتاج الحديثةHPAL925,0002.510.000فلسطين فندق

36,466,492100.0039,939,563100.00

39,939,563الكلي مجموع36,466,492الكلي 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

2022/8/7

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


