
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

563.31االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد560.96394,148,629 االغالق

23المتدولة الشركات0.42-% التغير نسبه

3المرتفعة2.35792,503,152-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

10المستقره439

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

BELF0.6000.550-8.33ايالف مصرفBSUC0.2200.2304.55سومر مصرف

IHLI0.6700.630-5.97الصناعية الهاللSMRI5.6705.9004.06العقارية  المعمورة

IMAP1.5101.440-4.64الدوائية المنصورIKHC2.0202.0501.49االنشائية  الخازر

BMNS0.4000.390-2.50المنصور مصرف

HMAN20.75020.270-2.31المنصور فندق

BCOI0.4800.470-2.08التجاري المصرف

BNOI0.9800.960-2.04االهلي 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)

IBSD234,617,23629.63.980الغازية  بغدادBNOI86,241,43821.90.960االهلي المصرف

TASC135,218,81717.17.390سيل اسياIBSD58,814,30514.93.980الغازية  بغداد

SMRI85,910,03310.85.900العقارية  المعمورةBIME40,000,00010.10.160االوسط الشرق مصرف

BNOI83,237,70910.50.960االهلي المصرفIMAP36,994,6519.41.440الدوائية المنصور

AISP57,663,8687.310.190البذور انتاجBMNS34,000,0008.60.390المنصور مصرف

IMAP53,765,6406.81.440الدوائية المنصورBSUC31,900,0008.10.230سومر مصرف

HNTI47,235,0006.010.050السياحية االستثماراتBCOI24,551,1396.20.470التجاري المصرف

312,501,53379.29697,648,30588.03

792,503,152الكلي مجموع394,148,629الكلي 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

2022/8/18

 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 عدد1,718,691

2المتدولة الشركات

0المرتفعة7,401,290

1المنخفضة

1المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.6007.510-1.18اشور 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)

IFCM3,769,50050.93.000االنشائية  الفلوجةIFCM1,250,00072.73.000االنشائية  الفلوجة

HASH3,631,79049.17.510اشور فندقHASH468,69127.37.510اشور فندق

1,718,691100.007,401,290100.00

7,401,290الكلي مجموع1,718,691الكلي 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

2022/8/18

 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 عدد87,243,642

11المتدولة الشركات

0المرتفعة35,339,187

6المنخفضة

5المستقره82

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرف

SIGT1.1701.120-4.27النفطية المنتجات نقل

SBAG0.5300.510-3.77العام للنقل البادية

IMCM0.5400.520-3.70الحديثة االنشائية

ITLI0.5600.540-3.57الخفيفة الصناعات

HPAL10.0009.900-1.00فلسطين 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)

ITLI13,655,00038.60.540الخفيفة الصناعاتBBAY28,049,02232.20.070بابل مصرف

HPAL5,092,90014.49.900فلسطين فندقITLI24,500,00028.10.540الخفيفة الصناعات

SIGT5,084,80014.41.120النفطية المنتجات نقلBNOR19,652,41022.50.080الشمال مصرف

SILT3,180,0009.01.590البري للنقل العراقيةSIGT4,540,0005.21.120النفطية المنتجات نقل

IELI2,500,5627.10.630االلكترونية الصناعاتIELI3,961,2104.50.630االلكترونية الصناعات

BBAY1,963,4325.60.070بابل مصرفSILT2,000,0002.31.590البري للنقل العراقية

BNOR1,572,1934.40.080الشمال مصرفSBAG1,510,0001.70.510العام للنقل البادية

84,212,64296.5333,048,88793.52

35,339,187الكلي مجموع87,243,642الكلي 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

2022/8/18

 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


