
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

560.96االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد561.05355,545,934 االغالق

25المتدولة الشركات0.02% التغير نسبه

7المرتفعة0.09508,912,210(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره346

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

IKHC2.0501.950-4.88االنشائية  الخازرHMAN20.27022.0008.53المنصور فندق

IHLI0.6300.600-4.76الصناعية الهاللBIIB0.4000.4205.00االسالمي  المصرف

BSUC0.2300.220-4.35سومر مصرفBMNS0.3900.4002.56المنصور مصرف

BELF0.5500.530-3.64ايالف مصرفIKLV1.4001.4100.71اللقاحات النتاج الكندي

BNOI0.9600.930-3.12االهلي المصرفHNTI10.05010.1000.50السياحية االستثمارات

BBOB1.2001.180-1.67بغداد مصرفTASC7.3907.4000.14سيل اسيا

IMAP1.4401.420-1.39الدوائية المنصورAISP10.19010.2000.10البذور انتاج

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)

HMAN107,966,78021.222.000المنصور فندقBMNS117,445,57733.00.400المنصور مصرف

TASC103,659,62420.47.400سيل اسياBSUC81,000,00022.80.220سومر مصرف

BNOI50,251,2489.90.930االهلي المصرفBNOI53,958,13615.20.930االهلي المصرف

SMRI50,014,4459.85.900العقارية  المعمورةBMFI21,850,0006.10.230الموصل مصرف

BMNS46,717,8359.20.400المنصور مصرفBBOB16,225,0004.61.180بغداد مصرف

AISP29,333,5005.810.200البذور انتاجTASC14,019,7603.97.400سيل اسيا

IBSD28,851,9005.73.950الغازية  بغدادSMRI8,444,9332.45.900العقارية  المعمورة

312,943,40688.02416,795,33181.90

508,912,210الكلي مجموع355,545,934الكلي 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

2022/8/21

 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 عدد4,857,995

2المتدولة الشركات

0المرتفعة13,228,857

1المنخفضة

1المستقره24

خسارة االكثر

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NDSA0.7900.690-12.66للتأمين 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)

IFCM12,817,62096.93.000االنشائية  الفلوجةIFCM4,262,00087.73.000االنشائية  الفلوجة

NDSA411,2373.10.690للتأمين السالم دارNDSA595,99512.30.690للتأمين السالم دار

4,857,995100.0013,228,857100.00

13,228,857الكلي مجموع4,857,995الكلي 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

2022/8/21

ً 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 عدد26,427,042

7المتدولة الشركات

1المرتفعة34,294,764

3المنخفضة

3المستقره65

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

SIGT1.1201.070-4.46النفطية المنتجات نقلHPAL9.90010.2003.03فلسطين فندق

ITLI0.5400.520-3.70الخفيفة الصناعات

IICM0.8500.820-3.53الكارتون 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)

HPAL11,310,20033.010.200فلسطين فندقITLI9,469,82135.80.520الخفيفة الصناعات

SIGT8,653,50025.21.070النفطية المنتجات نقلSIGT8,050,00030.51.070النفطية المنتجات نقل

SILT7,466,03921.81.590البري للنقل العراقيةSILT4,692,79217.81.590البري للنقل العراقية

ITLI4,944,30714.40.520الخفيفة الصناعاتIELI2,567,4099.70.630االلكترونية الصناعات

IELI1,617,4684.70.630االلكترونية الصناعاتHPAL1,122,0204.210.200فلسطين فندق

IICM247,0000.70.820الكارتون صناعاتIICM300,0001.10.820الكارتون صناعات

AMAP56,2500.20.250الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP225,0000.90.250الحيواني لالنتاج الحديثة

26,427,042100.0034,294,764100.00

34,294,764الكلي مجموع26,427,042الكلي 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

2022/8/21

 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


