
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

568.99االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد570.91375,067,114 االغالق

25المتدولة الشركات0.34% التغير نسبه

9المرتفعة1.92563,755,181(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره341

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

IRMC6.0005.660-5.67الجاهزة االلبسةBSUC0.2200.2304.55سومر مصرف

BIIB0.4200.410-2.38االسالمي  المصرفBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

BNOI0.9200.900-2.17االهلي المصرفAIRP20.25021.0003.70الزراعية المنتجات

BCOI0.4800.470-2.08التجاري المصرفAAHP0.8800.9002.27الزراعي لالنتاج االهلية

IMAP1.4001.390-0.71الدوائية المنصورIHLI0.5800.5901.72الصناعية الهالل

AISP10.12010.050-0.69البذور انتاجBBOB1.2501.2701.60بغداد مصرف

SMOF12.05012.000-0.41االلعاب لمدن الموصلIBSD3.9704.0000.76الغازية  بغداد

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)

BNOI145,499,19625.80.900االهلي المصرفBNOI161,190,76543.00.900االهلي المصرف

HMAN103,620,00018.423.550المنصور فندقBBOB51,028,36313.61.270بغداد مصرف

AISP98,971,08717.610.050البذور انتاجBMNS35,134,0349.40.410المنصور مصرف

BBOB64,035,73711.41.270بغداد مصرفBMFI27,000,0007.20.230الموصل مصرف

IBSD50,487,2209.04.000الغازية  بغدادBSUC25,100,0006.70.230سومر مصرف

TASC47,356,2128.47.480سيل اسياBELF15,250,0004.10.530ايالف مصرف

BMNS14,404,9542.60.410المنصور مصرفIBSD12,689,0853.44.000الغازية  بغداد

327,392,24787.29524,374,40793.01

563,755,181الكلي مجموع375,067,114الكلي 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

2022/8/25

 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 عدد476,050

2المتدولة الشركات

0المرتفعة1,995,375

0المنخفضة

2المستقره4

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)

IFCM1,050,00052.63.000االنشائية  الفلوجةIFCM350,00073.53.000االنشائية  الفلوجة

HASH945,37547.47.500اشور فندقHASH126,05026.57.500اشور فندق

476,050100.001,995,375100.00

1,995,375الكلي مجموع476,050الكلي 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

2022/8/25

ً 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 عدد16,148,854

8المتدولة الشركات

3المرتفعة18,079,979

3المنخفضة

2المستقره41

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

IICM0.8000.770-3.75الكارتون صناعاتVKHF0.0600.08033.33لالستثمار الخير

IELI0.6600.650-1.52االلكترونية الصناعاتSIGT0.9701.0104.12النفطية المنتجات نقل

SILT1.6001.590-0.62البري للنقل العراقيةHPAL10.85011.0001.38فلسطين 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)

SIGT8,495,78247.01.010النفطية المنتجات نقلSIGT8,545,90052.91.010النفطية المنتجات نقل

HPAL4,419,47224.411.000فلسطين فندقITLI4,195,00026.00.520الخفيفة الصناعات

ITLI2,211,40012.20.520الخفيفة الصناعاتIICM1,500,0009.30.770الكارتون صناعات

SILT1,590,0008.81.590البري للنقل العراقيةSILT1,000,0006.21.590البري للنقل العراقية

IICM1,155,0006.40.770الكارتون صناعاتHPAL405,7672.511.000فلسطين فندق

SBAG133,9500.70.470العام للنقل الباديةSBAG285,0001.80.470العام للنقل البادية

IELI65,0000.40.650االلكترونية الصناعاتVKHF117,1870.70.080لالستثمار الخير

16,048,85499.3818,070,60499.95

18,079,979الكلي مجموع16,148,854الكلي 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

2022/8/25

 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


