
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

563.15االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد568.99283,201,871 االغالق

23المتدولة الشركات1.04% التغير نسبه

13المرتفعة5.84447,450,736(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

6المستقره331

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

HNTI11.00010.600-3.64السياحية االستثماراتBELF0.5000.5306.00ايالف مصرف

IHLI0.6000.580-3.33الصناعية الهاللBMNS0.3900.4105.13المنصور مصرف

AAHP0.9000.880-2.22الزراعي لالنتاج االهليةHMAN22.50023.5504.67المنصور فندق

AISP10.15010.120-0.30البذور انتاجSMRI6.1006.3604.26العقارية  المعمورة

BBOB1.2001.2504.17بغداد مصرف

IIDP0.8600.8903.49للتمور  العراقية

BCOI0.4700.4802.13التجاري 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)

BBOB146,140,23432.71.250بغداد مصرفBBOB118,257,40541.81.250بغداد مصرف

TASC94,301,63721.17.450سيل اسياBSUC78,500,00027.70.220سومر مصرف

SMRI74,729,08616.76.360العقارية  المعمورةBMNS23,837,2028.40.410المنصور مصرف

HMAN21,911,0004.923.550المنصور فندقBNOI15,890,7655.60.920االهلي المصرف

AISP21,361,7004.810.120البذور انتاجTASC12,655,7194.57.450سيل اسيا

BSUC17,395,0003.90.220سومر مصرفSMRI11,848,5674.26.360العقارية  المعمورة

BNOI14,598,0963.30.920االهلي المصرفIMAP6,250,0002.21.400الدوائية المنصور

267,239,65894.36390,436,75387.26

447,450,736الكلي مجموع283,201,871الكلي 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

2022/8/24

 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 عدد1,858,374

3المتدولة الشركات

1المرتفعة6,474,938

1المنخفضة

1المستقره15

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

HASH7.5107.500-0.13اشور فندقNDSA0.6900.7508.70للتأمين 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)

IFCM4,074,93862.93.000االنشائية  الفلوجةIFCM1,358,37473.13.000االنشائية  الفلوجة

HASH2,250,00034.77.500اشور فندقHASH300,00016.17.500اشور فندق

NDSA150,0002.30.750للتأمين السالم دارNDSA200,00010.80.750للتأمين السالم دار

1,858,374100.006,474,938100.00

6,474,938الكلي مجموع1,858,374الكلي 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

2022/8/24

 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 عدد35,503,620

9المتدولة الشركات

2المرتفعة23,527,088

2المنخفضة

5المستقره53

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

SBAG0.4900.470-4.08العام للنقل الباديةIELI0.6300.6604.76االلكترونية الصناعات

ITLI0.5400.520-3.70الخفيفة الصناعاتHPAL10.50010.8503.33فلسطين 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)

ITLI9,912,45542.10.520الخفيفة الصناعاتITLI19,034,89853.60.520الخفيفة الصناعات

IELI4,018,62417.10.660االلكترونية الصناعاتIELI6,203,48217.50.660االلكترونية الصناعات

HPAL3,971,75016.910.850فلسطين فندقBNOR4,025,00011.30.080الشمال مصرف

SILT2,725,03511.61.600البري للنقل العراقيةSBAG2,331,0936.60.470العام للنقل البادية

IICM1,360,0005.80.800الكارتون صناعاتSILT1,703,1474.81.600البري للنقل العراقية

SBAG1,095,6144.70.470العام للنقل الباديةIICM1,700,0004.80.800الكارتون صناعات

BNOR322,0001.40.080الشمال مصرفHPAL375,0001.110.850فلسطين فندق

35,372,62099.6323,405,47899.48

23,527,088الكلي مجموع35,503,620الكلي 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

2022/8/24

 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


