
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

564.40االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد566.37362,998,631 االغالق

19المتدولة الشركات0.35% التغير نسبه

8المرتفعة1.97502,844,553(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

8المستقره338

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

IHLI0.7200.620-13.89الصناعية الهاللNAME0.5000.55010.00للتأمين االمين

IITC16.80015.100-10.12للسجاد العراقيةHMAN20.00021.0005.00المنصور فندق

IMAP1.3201.300-1.52الدوائية المنصورBNOI0.9200.9503.26االهلي المصرف

BIIB0.4100.4202.44االسالمي  المصرف

AISP10.16010.3001.38البذور انتاج

BBOB1.1901.2000.84بغداد مصرف

TASC7.4107.4500.54سيل اسيا

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)

BNOI174,423,37334.70.950االهلي المصرفBNOI185,384,60351.10.950االهلي المصرف

AISP96,944,42119.310.300البذور انتاجBBOB67,000,00018.51.200بغداد مصرف

BBOB79,436,00015.81.200بغداد مصرفBCOI63,645,77517.50.480التجاري المصرف

BCOI30,301,4346.00.480التجاري المصرفBSUC10,000,0002.80.240سومر مصرف

IBSD25,667,0005.14.070الغازية  بغدادAISP9,462,9132.610.300البذور انتاج

TASC25,162,7005.07.450سيل اسياIMAP8,697,3302.41.300الدوائية المنصور

SBPT18,759,0003.739.000العام للنقل العراق بغدادIBSD6,325,0001.74.070الغازية  بغداد

350,515,62196.56450,693,92889.63

502,844,553الكلي مجموع362,998,631الكلي 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

2022/8/14

 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 عدد9,113,045

3المتدولة الشركات

1المرتفعة27,596,858

1المنخفضة

1المستقره38

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

IFCM3.0703.000-2.28االنشائية  الفلوجةHASH7.5007.6001.33اشور 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)

IFCM27,114,08898.33.000االنشائية  الفلوجةIFCM8,990,44998.73.000االنشائية  الفلوجة

HASH468,1301.77.600اشور فندقHASH61,5960.77.600اشور فندق

BUOI14,6400.10.240االتحاد مصرفBUOI61,0000.70.240االتحاد مصرف

9,113,045100.0027,596,858100.00

27,596,858الكلي مجموع9,113,045الكلي 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

2022/8/14

 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 عدد83,700,031

10المتدولة الشركات

4المرتفعة16,358,405

3المنخفضة

3المستقره53

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

IICM0.9000.860-4.44الكارتون صناعاتBBAY0.0700.08014.29بابل مصرف

SBAG0.5500.530-3.64العام للنقل الباديةBNOR0.0800.09012.50الشمال مصرف

IELI0.6100.600-1.64االلكترونية الصناعاتITLI0.5200.5301.92الخفيفة الصناعات

SILT1.5601.5700.64البري 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)

SILT4,166,75625.51.570البري للنقل العراقيةBBAY37,700,00045.00.080بابل مصرف

BNOR3,345,14620.40.090الشمال مصرفBNOR37,168,28444.40.090الشمال مصرف

HPAL2,845,58417.49.500فلسطين فندقITLI4,000,0004.80.530الخفيفة الصناعات

BBAY2,642,40016.20.080بابل مصرفSILT2,667,7923.21.570البري للنقل العراقية

ITLI2,100,00012.80.530الخفيفة الصناعاتIICM750,0000.90.860الكارتون صناعات

IICM645,0003.90.860الكارتون صناعاتIELI600,0000.70.600االلكترونية الصناعات

IELI360,0002.20.600االلكترونية الصناعاتHPAL299,5000.49.500فلسطين فندق

83,185,57699.3916,104,88598.45

16,358,405الكلي مجموع83,700,031الكلي 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

2022/8/14

 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


