
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

570.91االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد577.33556,005,125 االغالق

26المتدولة الشركات1.12% التغير نسبه

13المرتفعة6.42725,516,371(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

6المستقره510

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

IMOS6.4005.360-16.25الحديثة الخياطةBMNS0.4100.4407.32المنصور مصرف

AIRP21.00020.000-4.76الزراعية المنتجاتBCOI0.4700.5006.38التجاري المصرف

BSUC0.2300.220-4.35سومر مصرفHMAN23.55025.0006.16المنصور فندق

BIIB0.4100.400-2.44االسالمي  المصرفIHLI0.5900.6205.08الصناعية الهالل

BELF0.5300.520-1.89ايالف مصرفSNUC0.4300.4504.65للمقاوالت النخبة

AISP10.0509.920-1.29البذور انتاجBBOB1.2701.3203.94بغداد مصرف

SKTA2.7302.700-1.10الكرخ العاب مدينةBIBI0.2800.2903.57االستثمار مصرف

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)

BBOB201,336,75727.81.320بغداد مصرفBBOB153,711,11227.61.320بغداد مصرف

TASC113,399,10415.67.550سيل اسياBSUC88,750,00016.00.220سومر مصرف

SKTA108,625,00015.02.700الكرخ العاب مدينةBMNS72,814,01113.10.440المنصور مصرف

AISP78,804,24510.99.920البذور انتاجBIME48,284,7558.70.160االوسط الشرق مصرف

HMAN41,005,0005.725.000المنصور فندقBNOI41,170,8037.40.920االهلي المصرف

BNOI37,635,3545.20.920االهلي المصرفSKTA40,220,0007.22.700الكرخ العاب مدينة

BMNS31,444,4554.30.440المنصور مصرفBCOI29,200,0005.30.500التجاري المصرف

474,150,68185.28612,249,91584.39

725,516,371الكلي مجموع556,005,125الكلي 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

2022/8/28

 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 عدد1,601,667

3المتدولة الشركات

2المرتفعة4,581,833

0المنخفضة

1المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH7.5007.9005.33اشور فندق

BROI0.3400.3502.94األئتمان مصرف

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)

IFCM4,125,00090.03.000االنشائية  الفلوجةIFCM1,375,00085.83.000االنشائية  الفلوجة

HASH395,0008.67.900اشور فندقBROI176,66711.00.350األئتمان مصرف

BROI61,8331.30.350األئتمان مصرفHASH50,0003.17.900اشور فندق

1,601,667100.004,581,833100.00

4,581,833الكلي مجموع1,601,667الكلي 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

2022/8/28

ربحية 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 عدد73,884,110

9المتدولة الشركات

6المرتفعة85,116,617

0المنخفضة

3المستقره65

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BNOR0.0800.09012.50الشمال مصرف

HPAL11.00011.5505.00فلسطين فندق

IELI0.6500.6804.62االلكترونية الصناعات

IICM0.7700.8003.90الكارتون صناعات

ITLI0.5200.5403.85الخفيفة الصناعات

SIGT1.0101.0402.97النفطية المنتجات نقل

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)

SILT57,240,00067.21.590البري للنقل العراقيةSILT36,000,00048.71.590البري للنقل العراقية

ITLI10,126,56411.90.540الخفيفة الصناعاتITLI19,018,63725.70.540الخفيفة الصناعات

SIGT7,627,9219.01.040النفطية المنتجات نقلSIGT7,307,3489.91.040النفطية المنتجات نقل

HPAL7,212,8508.511.550فلسطين فندقBBAY5,000,0006.80.070بابل مصرف

IELI893,2811.00.680االلكترونية الصناعاتBNOR2,000,0002.70.090الشمال مصرف

SBAG856,0001.00.470العام للنقل الباديةSBAG1,800,0002.40.470العام للنقل البادية

IICM640,0000.80.800الكارتون صناعاتIELI1,328,1251.80.680االلكترونية الصناعات

72,454,11098.0684,596,61799.39

85,116,617الكلي مجموع73,884,110الكلي 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

2022/8/28

ربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


