
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.84االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد567.70355,742,702 االغالق

20المتدولة الشركات0.20-% التغير نسبه

5المرتفعة1.14861,479,345-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

6المستقره443

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

IMOS6.8006.500-4.41الحديثة الخياطةBSUC0.2400.2504.17سومر مصرف

BBOB1.2201.180-3.28بغداد مصرفBMNS0.4100.4202.44المنصور مصرف

IMAP1.4201.380-2.82الدوائية المنصورSMOF12.15012.3601.73االلعاب لمدن الموصل

BIIB0.4200.410-2.38االسالمي  المصرفSBPT39.00039.5001.28العام للنقل العراق بغداد

SNUC0.4800.470-2.08للمقاوالت النخبةIBSD4.0504.0900.99الغازية  بغداد

BCOI0.4900.480-2.04التجاري المصرف

SMRI5.7005.650-0.88العقارية  المعمورة

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)

IBSD231,949,85526.94.090الغازية  بغدادBNOI78,717,13622.10.920االهلي المصرف

TASC160,052,20118.67.410سيل اسياIBSD56,886,36716.04.090الغازية  بغداد

AISP114,861,00013.310.050البذور انتاجBSUC51,000,00014.30.250سومر مصرف

BNOI72,775,2658.40.920االهلي المصرفBBOB45,369,79212.81.180بغداد مصرف

SBPT58,525,7006.839.500العام للنقل العراق بغدادIMAP27,650,0007.81.380الدوائية المنصور

SMRI56,925,4716.65.650العقارية  المعمورةTASC21,540,8446.17.410سيل اسيا

BBOB53,688,4556.21.180بغداد مصرفBCOI19,041,6005.40.480التجاري المصرف

300,205,73984.39748,777,94686.92

861,479,345الكلي مجموع355,742,702الكلي 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

2022/8/10

 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 عدد3,453,834

4المتدولة الشركات

0المرتفعة12,160,897

2المنخفضة

2المستقره24

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.7007.500-2.60اشور فندق

IFCM3.0503.030-0.66االنشائية  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)

IFCM8,690,50071.53.030االنشائية  الفلوجةIFCM2,850,00082.53.030االنشائية  الفلوجة

HASH3,391,00027.97.500اشور فندقHASH450,00013.07.500اشور فندق

VAMF72,9170.60.500لالستثمار االمينVAMF145,8344.20.500لالستثمار االمين

BIDB6,4800.10.810الدولي التنمية مصرفBIDB8,0000.20.810الدولي التنمية مصرف

3,453,834100.0012,160,897100.00

12,160,897الكلي مجموع3,453,834الكلي 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

2022/8/10

 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 عدد123,114,688

5المتدولة الشركات

1المرتفعة22,130,485

3المنخفضة

1المستقره31

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

IICM0.9200.880-4.35الكارتون صناعاتSILT1.5401.5500.65البري للنقل العراقية

ITLI0.5300.510-3.77الخفيفة الصناعات

HPAL9.8009.650-1.53فلسطين 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)

ITLI7,658,48534.60.510الخفيفة الصناعاتBBAY105,000,00085.30.070بابل مصرف

BBAY7,350,00033.20.070بابل مصرفITLI14,804,68812.00.510الخفيفة الصناعات

SILT4,665,50021.11.550البري للنقل العراقيةSILT3,010,0002.41.550البري للنقل العراقية

HPAL2,412,50010.99.650فلسطين فندقHPAL250,0000.29.650فلسطين فندق

IICM44,0000.20.880الكارتون صناعاتIICM50,0000.040.880الكارتون صناعات

123,114,688100.0022,130,485100.00

22,130,485الكلي مجموع123,114,688الكلي 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

2022/8/10

 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


