
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

566.37االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد563.70487,891,573 االغالق

19المتدولة الشركات0.47-% التغير نسبه

9المرتفعة2.67776,765,180-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

3المستقره458

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

TZNI2.3902.100-12.13لالتصاالت الخاتمIHLI0.6200.71014.52الصناعية الهالل

BIME0.1700.160-5.88االوسط الشرق مصرفBELF0.4200.48014.29ايالف مصرف

BBOB1.2001.150-4.17بغداد مصرفIIDP0.8300.9109.64للتمور  العراقية

SBPT39.00038.500-1.28العام للنقل العراق بغدادBGUC0.1400.1507.14الخليج مصرف

IBSD4.0704.020-1.23الغازية  بغدادBNOI0.9500.9803.16االهلي المصرف

AISP10.30010.230-0.68البذور انتاجHMAN21.00021.5002.38المنصور فندق

TASC7.4507.430-0.27سيل اسياBIIB0.4200.4302.38االسالمي  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)

HMAN171,825,00022.121.500المنصور فندقBNOI164,997,13233.80.980االهلي المصرف

BBOB162,485,00020.91.150بغداد مصرفBBOB140,800,00028.91.150بغداد مصرف

BNOI160,508,36320.70.980االهلي المصرفBGUC49,011,39710.00.150الخليج مصرف

IBSD91,715,25011.84.020الغازية  بغدادBIME40,000,0008.20.160االوسط الشرق مصرف

AISP55,319,9407.110.230البذور انتاجIMAP29,043,7326.01.330الدوائية المنصور

TASC53,043,3856.87.430سيل اسياIBSD22,800,0004.74.020الغازية  بغداد

IMAP38,033,1014.91.330الدوائية المنصورHMAN8,460,0001.721.500المنصور فندق

455,112,26193.28732,930,03894.36

776,765,180الكلي مجموع487,891,573الكلي 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

2022/8/15

 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 عدد50,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة150,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

IFCM150,000100.03.000االنشائية  الفلوجةIFCM50,000100.03.000االنشائية  الفلوجة

50,000100.00150,000100.00

150,000الكلي مجموع50,000الكلي 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

2022/8/15

ً 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 عدد14,804,155

6المتدولة الشركات

2المرتفعة14,942,342

2المنخفضة

2المستقره28

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

SIGT1.2901.230-4.65النفطية المنتجات نقلITLI0.5300.5503.77الخفيفة الصناعات

IICM0.8600.830-3.49الكارتون صناعاتHPAL9.5009.6001.05فلسطين 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)

HPAL6,025,93840.39.600فلسطين فندقITLI9,000,00060.80.550الخفيفة الصناعات

ITLI4,930,00033.00.550الخفيفة الصناعاتIICM3,786,00025.60.830الكارتون صناعات

IICM3,142,38021.00.830الكارتون صناعاتIELI1,343,7109.10.600االلكترونية الصناعات

IELI806,2265.40.600االلكترونية الصناعاتHPAL630,6254.39.600فلسطين فندق

SIGT25,6090.21.230النفطية المنتجات نقلSBAG23,0000.20.530العام للنقل البادية

SBAG12,1900.10.530العام للنقل الباديةSIGT20,8200.11.230النفطية المنتجات نقل

14,804,155100.0014,942,342100.00

14,942,342الكلي مجموع14,804,155الكلي 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

2022/8/15

 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


