
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

569.70االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد568.84108,752,523 االغالق

26المتدولة الشركات0.15-% التغير نسبه

6المرتفعة0.86272,372,239-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

9المستقره285

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIRP24.50023.000-6.12الزراعية المنتجاتHNTI9.65010.5008.81السياحية االستثمارات

SBPT41.00039.000-4.88العام للنقل العراق بغدادAAHP0.8500.9005.88الزراعي لالنتاج االهلية

IRMC6.2506.000-4.00الجاهزة االلبسةBMFI0.2300.2404.35الموصل مصرف

HISH9.7409.400-3.49عشتار فنادقTASC7.2907.4201.78سيل اسيا

HMAN21.00020.400-2.86المنصور فندقHBAG8.2908.3300.48بغداد فندق

BIIB0.4300.420-2.33االسالمي  المصرفSKTA2.7902.8000.36الكرخ العاب مدينة

BNOI0.9400.920-2.13االهلي المصرف

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)

TASC47,508,59917.47.420سيل اسياBNOI30,174,96727.70.920االهلي المصرف

AISP36,326,00013.310.050البذور انتاجBUND27,000,00024.80.070المتحد المصرف

HISH35,955,50013.29.400عشتار فنادقBCOI11,236,00010.30.490التجاري المصرف

SBPT34,275,55012.639.000العام للنقل العراق بغدادIBSD7,474,0006.94.050الغازية  بغداد

IBSD30,244,74011.14.050الغازية  بغدادTASC6,468,0525.97.420سيل اسيا

BNOI28,093,26910.30.920االهلي المصرفBMFI5,150,0004.70.240الموصل مصرف

HNTI18,555,0006.810.500السياحية االستثماراتIMAP4,756,6064.41.420الدوائية المنصور

92,259,62584.83230,958,65884.80

272,372,239الكلي مجموع108,752,523الكلي 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

2022/8/8

 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 عدد4,447,787

2المتدولة الشركات

0المرتفعة14,480,413

1المنخفضة

1المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.9507.700-3.14اشور 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)

IFCM12,940,41389.43.050االنشائية  الفلوجةIFCM4,247,78795.53.050االنشائية  الفلوجة

HASH1,540,00010.67.700اشور فندقHASH200,0004.57.700اشور فندق

4,447,787100.0014,480,413100.00

14,480,413الكلي مجموع4,447,787الكلي 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

2022/8/8

 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 عدد90,450,350

7المتدولة الشركات

0المرتفعة23,494,368

5المنخفضة

2المستقره45

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرف

ITLI0.5500.530-3.64الخفيفة الصناعات

SBAG0.5700.550-3.51العام للنقل البادية

HPAL10.0009.800-2.00فلسطين فندق

SILT1.5501.540-0.65البري 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)

HPAL9,982,68042.59.800فلسطين فندقBBAY70,400,00077.80.070بابل مصرف

ITLI6,224,93826.50.530الخفيفة الصناعاتITLI11,618,75012.80.530الخفيفة الصناعات

BBAY5,128,00021.80.070بابل مصرفBNOR4,000,0004.40.090الشمال مصرف

SILT770,0003.31.540البري للنقل العراقيةAMAP1,915,0002.10.250الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG550,0002.30.550العام للنقل الباديةHPAL1,016,6001.19.800فلسطين فندق

AMAP478,7502.00.250الحيواني لالنتاج الحديثةSBAG1,000,0001.10.550العام للنقل البادية

BNOR360,0001.50.090الشمال مصرفSILT500,0000.61.540البري للنقل العراقية

90,450,350100.0023,494,368100.00

23,494,368الكلي مجموع90,450,350الكلي 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

2022/8/8

 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


