
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

561.05االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد562.15616,729,819 االغالق

26المتدولة الشركات0.20% التغير نسبه

4المرتفعة1.10531,490,349(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

13المستقره450

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIRP23.00020.250-11.96الزراعية المنتجاتHNTI10.10010.7005.94السياحية االستثمارات

BELF0.5300.500-5.66ايالف مصرفBBOB1.1801.2001.69بغداد مصرف

IIDP0.9100.860-5.49للتمور  العراقيةSMRI5.9005.9801.36العقارية  المعمورة

SNUC0.4500.430-4.44للمقاوالت النخبةHBAG8.3008.3500.60بغداد فندق

BNOI0.9300.900-3.23االهلي المصرف

BMNS0.4000.390-2.50المنصور مصرف

SKTA2.8002.750-1.79الكرخ العاب مدينة

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)

BNOI167,124,00031.40.900االهلي المصرفBNOI184,650,00029.90.900االهلي المصرف

AISP70,879,35113.310.200البذور انتاجBCOI119,851,06319.40.470التجاري المصرف

BCOI56,330,00010.60.470التجاري المصرفBSUC75,000,00012.20.220سومر مصرف

TASC37,033,0057.07.390سيل اسياBELF70,297,76711.40.500ايالف مصرف

BBOB36,615,6616.91.200بغداد مصرفBIME40,100,0006.50.160االوسط الشرق مصرف

BELF35,148,8846.60.500ايالف مصرفBBOB30,764,6455.01.200بغداد مصرف

IBSD30,451,8995.73.950الغازية  بغدادBMFI20,395,0003.30.230الموصل مصرف

541,058,47587.73433,582,79881.58

531,490,349الكلي مجموع616,729,819الكلي 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

2022/8/22

 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 عدد2,696,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة4,614,780

1المنخفضة

2المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2400.230-4.17االسالمي العطاء مصرفVZAF0.3100.37019.35لالستثمار الزوراء

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)

IFCM3,600,00078.03.000االنشائية  الفلوجةNDSA1,455,00054.00.690للتأمين السالم دار

NDSA1,003,95021.80.690للتأمين السالم دارIFCM1,200,00044.53.000االنشائية  الفلوجة

BLAD7,1300.20.230االسالمي العطاء مصرفBLAD31,0001.10.230االسالمي العطاء مصرف

VZAF3,7000.10.370لالستثمار الزوراءVZAF10,0000.40.370لالستثمار الزوراء

2,696,000100.004,614,780100.00

4,614,780الكلي مجموع2,696,000الكلي 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

2022/8/22

 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 عدد696,682,133

7المتدولة الشركات

2المرتفعة188,704,292

2المنخفضة

3المستقره34

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

SIGT1.0701.020-4.67النفطية المنتجات نقلITLI0.5200.5301.92الخفيفة الصناعات

IICM0.8200.800-2.44الكارتون صناعاتSILT1.5901.6000.63البري 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)

AMAP170,741,54990.50.250الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP682,966,19798.00.250الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT7,994,2964.21.600البري للنقل العراقيةSILT4,996,4350.71.600البري للنقل العراقية

HPAL5,190,0002.810.200فلسطين فندقIICM2,500,0000.40.800الكارتون صناعات

IICM2,000,0001.10.800الكارتون صناعاتITLI2,410,8880.30.530الخفيفة الصناعات

SIGT1,344,7850.71.020النفطية المنتجات نقلBNOR2,000,0000.30.080الشمال مصرف

ITLI1,273,6620.70.530الخفيفة الصناعاتSIGT1,308,6130.21.020النفطية المنتجات نقل

BNOR160,0000.10.080الشمال مصرفHPAL500,0000.110.200فلسطين فندق

696,682,133100.00188,704,292100.00

188,704,292الكلي مجموع696,682,133الكلي 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

2022/8/22

 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


