
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

562.05االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد563.31327,759,579 االغالق

23المتدولة الشركات0.22% التغير نسبه

8المرتفعة1.26637,269,657(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

11المستقره381

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BSUC0.2400.220-8.33سومر مصرفBELF0.5500.6009.09ايالف مصرف

BIIB0.4300.400-6.98االسالمي  المصرفIITC15.10016.0005.96للسجاد العراقية

AISP10.28010.200-0.78البذور انتاجIMAP1.4301.5105.59الدوائية المنصور

IKLV1.4101.400-0.71اللقاحات النتاج الكنديSBPT38.45040.0004.03العام للنقل العراق بغداد

SMRI5.5005.6703.09العقارية  المعمورة

IBSD3.9504.0502.53الغازية  بغداد

HNTI10.00010.0500.50السياحية االستثمارات

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)

IBSD269,710,47242.34.050الغازية  بغدادBNOI86,808,00626.50.980االهلي المصرف

BNOI85,418,22613.40.980االهلي المصرفIBSD66,434,78120.34.050الغازية  بغداد

IMAP62,619,1429.81.510الدوائية المنصورIMAP40,887,28912.51.510الدوائية المنصور

SMRI59,543,1069.35.670العقارية  المعمورةBMNS32,002,2739.80.400المنصور مصرف

AISP43,099,5006.810.200البذور انتاجBIBI25,600,0007.80.270االستثمار مصرف

SBPT36,887,6655.840.000العام للنقل العراق بغدادBSUC16,500,0005.00.220سومر مصرف

TASC20,588,3603.27.420سيل اسياBMFI12,500,0003.80.230الموصل مصرف

280,732,34985.65577,866,47190.68

637,269,657الكلي مجموع327,759,579الكلي 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

2022/8/17

 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 عدد385,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة989,000

0المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

NDSA0.6600.79019.70للتأمين السالم دار

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)

HASH456,00046.17.600اشور فندقNDSA200,00051.90.790للتأمين السالم دار

IFCM375,00037.93.000االنشائية  الفلوجةIFCM125,00032.53.000االنشائية  الفلوجة

NDSA158,00016.00.790للتأمين السالم دارHASH60,00015.67.600اشور فندق

385,000100.00989,000100.00

989,000الكلي مجموع385,000الكلي 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

2022/8/17

ربحية 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 عدد25,525,349

6المتدولة الشركات

2المرتفعة16,347,419

1المنخفضة

3المستقره18

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

ITLI0.5700.560-1.75الخفيفة الصناعاتSILT1.5701.5901.27البري للنقل العراقية

IICM0.8400.8501.19الكارتون صناعات

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)

IICM6,580,00040.30.850الكارتون صناعاتBNOR9,575,00037.50.080الشمال مصرف

SILT4,851,61929.71.590البري للنقل العراقيةIICM7,750,00030.40.850الكارتون صناعات

ITLI2,260,00013.80.560الخفيفة الصناعاتITLI4,000,00015.70.560الخفيفة الصناعات

HPAL1,259,8007.710.000فلسطين فندقSILT3,072,36912.01.590البري للنقل العراقية

BNOR766,0004.70.080الشمال مصرفIELI1,000,0003.90.630االلكترونية الصناعات

IELI630,0003.90.630االلكترونية الصناعاتHPAL127,9800.510.000فلسطين فندق

25,525,349100.0016,347,419100.00

16,347,419الكلي مجموع25,525,349الكلي 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

2022/8/17

 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


