
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

577.53االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد587.02685,896,531 االغالق

25المتدولة الشركات1.64% التغير نسبه

14المرتفعة9.49890,830,413(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

8المستقره606

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

IMAP1.4001.350-3.57الدوائية المنصورBMNS0.4400.50013.64المنصور مصرف

IHLI0.6200.610-1.61الصناعية الهاللAIRP20.00021.7508.75الزراعية المنتجات

HNTI10.75010.600-1.40السياحية االستثماراتBCOI0.5000.5306.00التجاري المصرف

BSUC0.2200.2304.55سومر مصرف

HMAN25.00026.0004.00المنصور فندق

BNOI0.9200.9503.26االهلي المصرف

TASC7.5507.7602.78سيل اسيا

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)

IBSD276,137,68531.04.060الغازية  بغدادBMNS127,622,25018.60.500المنصور مصرف

BBOB149,733,13116.81.350بغداد مصرفBBOB111,229,29616.21.350بغداد مصرف

TASC91,426,63310.37.760سيل اسياBSUC95,500,00013.90.230سومر مصرف

AISP69,449,9807.89.950البذور انتاجBNOI73,489,30010.70.950االهلي المصرف

BNOI69,302,7167.80.950االهلي المصرفBCOI72,390,00010.60.530التجاري المصرف

BMNS59,268,6806.70.500المنصور مصرفIBSD68,458,43910.04.060الغازية  بغداد

BCOI37,144,1004.20.530التجاري المصرفBMFI49,920,0757.30.230الموصل مصرف

598,609,36087.27752,462,92684.47

890,830,413الكلي مجموع685,896,531الكلي 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

2022/8/29

 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 عدد8,668,836

3المتدولة الشركات

2المرتفعة4,452,352

0المنخفضة

1المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3500.3602.86األئتمان مصرف

IFCM3.0003.0802.67االنشائية  الفلوجة

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)

BROI3,032,90168.10.360األئتمان مصرفBROI8,424,72497.20.360األئتمان مصرف

HASH1,094,30824.67.900اشور فندقHASH138,5201.67.900اشور فندق

IFCM325,1437.33.080االنشائية  الفلوجةIFCM105,5921.23.080االنشائية  الفلوجة

8,668,836100.004,452,352100.00

4,452,352الكلي مجموع8,668,836الكلي 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

2022/8/29

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 عدد53,221,085

7المتدولة الشركات

6المرتفعة58,700,186

0المنخفضة

1المستقره71

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IICM0.8000.8405.00الكارتون صناعات

HPAL11.55012.1204.94فلسطين فندق

ITLI0.5400.5501.85الخفيفة الصناعات

IELI0.6800.6901.47االلكترونية الصناعات

SIGT1.0401.0500.96النفطية المنتجات نقل

SILT1.5901.6000.63البري 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)

SILT31,742,77054.11.600البري للنقل العراقيةITLI20,612,00038.70.550الخفيفة الصناعات

ITLI11,269,64019.20.550الخفيفة الصناعاتSILT19,941,10637.51.600البري للنقل العراقية

SIGT8,039,82713.71.050النفطية المنتجات نقلSIGT7,600,00014.31.050النفطية المنتجات نقل

HPAL4,339,2007.412.120فلسطين فندقIELI4,600,0008.60.690االلكترونية الصناعات

IELI3,221,0005.50.690االلكترونية الصناعاتHPAL360,0000.712.120فلسطين فندق

IICM84,0000.10.840الكارتون صناعاتIICM100,0000.20.840الكارتون صناعات

SBAG3,7500.00.470العام للنقل الباديةSBAG7,9790.00.470العام للنقل البادية

53,221,085100.0058,700,186100.00

58,700,186الكلي مجموع53,221,085الكلي 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

2022/8/29

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


