
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

563.86االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد562.6215,699,697,491 االغالق

26المتدولة الشركات0.22-% التغير نسبه

8المرتفعة1.243,631,930,718-(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

14المستقره403

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

IIDP0.9500.920-3.16للتمور  العراقيةSBPT32.50037.37014.98العام للنقل العراق بغداد

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرفBSUC0.2300.2404.35سومر مصرف

AISP10.50010.300-1.90البذور انتاجBMFI0.2300.2404.35الموصل مصرف

IBSD4.0003.950-1.25الغازية  بغدادIMAP1.4501.5003.45الدوائية المنصور

HISH8.7008.8501.72عشتار فنادق

AIPM4.9505.0001.01اللحوم تسويق

IRMC6.2006.2500.81الجاهزة االلبسة

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)

BGUC1,856,265,00051.10.150الخليج مصرفBGUC12,375,100,00078.80.150الخليج مصرف

BELF1,243,139,74634.20.400ايالف مصرفBELF3,107,849,36519.80.400ايالف مصرف

AISP157,969,5494.310.300البذور انتاجBSUC45,000,0000.30.240سومر مصرف

IBSD82,593,5332.33.950الغازية  بغدادBMNS25,380,9500.20.420المنصور مصرف

SBPT56,269,2021.537.370العام للنقل العراق بغدادBIBI24,100,0000.20.270االستثمار مصرف

TASC52,669,3361.57.260سيل اسياIMAP22,756,6060.11.500الدوائية المنصور

HBAG35,595,7681.08.020بغداد فندقIBSD20,834,5170.13.950الغازية  بغداد

15,621,021,43899.503,484,502,13395.94

3,631,930,718الكلي مجموع15,699,697,491الكلي 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

2022/8/3

 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 عدد16,511,485,048

2المتدولة الشركات

0المرتفعة16,534,587,950

0المنخفضة

2المستقره52

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)

BAAI16,500,200,00099.81.000االسالمي العربية مصرفBAAI16,500,200,00099.91.000االسالمي العربية مصرف

IFCM34,387,9500.23.050االنشائية  الفلوجةIFCM11,285,0480.13.050االنشائية  الفلوجة

16,511,485,048100.0016,534,587,950100.00

16,534,587,950الكلي مجموع16,511,485,048الكلي 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

2022/8/3

ً 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 عدد27,392,247

7المتدولة الشركات

4المرتفعة23,859,341

1المنخفضة

2المستقره59

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

SIGT1.3501.290-4.44النفطية المنتجات نقلHPAL8.6609.0904.97فلسطين فندق

SBAG0.5600.5701.79العام للنقل البادية

IELI0.6000.6101.67االلكترونية الصناعات

SILT1.5901.6000.63البري 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)

ITLI10,830,00045.40.560الخفيفة الصناعاتITLI19,500,00071.20.560الخفيفة الصناعات

HPAL8,104,77634.09.090فلسطين فندقIELI6,000,00021.90.610االلكترونية الصناعات

IELI3,630,00015.20.610االلكترونية الصناعاتHPAL895,9663.39.090فلسطين فندق

SILT900,9943.81.600البري للنقل العراقيةSILT563,5182.11.600البري للنقل العراقية

IICM385,8131.60.920الكارتون صناعاتIICM424,2041.50.920الكارتون صناعات

SIGT5,1600.021.290النفطية المنتجات نقلSBAG4,5590.020.570العام للنقل البادية

SBAG2,5990.010.570العام للنقل الباديةSIGT4,0000.011.290النفطية المنتجات نقل

27,392,247100.0023,859,341100.00

23,859,341الكلي مجموع27,392,247الكلي 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

2022/8/3

 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


