
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.02االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد585.57694,487,280 االغالق

24المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

6المرتفعة1.451,179,426,750-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

6المستقره606

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

HMAN26.00024.000-7.69المنصور فندقIMOS5.3605.6004.48الحديثة الخياطة

BMNS0.5000.470-6.00المنصور مصرفSMRI6.7406.9503.12العقارية  المعمورة

BCOI0.5300.500-5.66التجاري المصرفBBOB1.3501.3802.22بغداد مصرف

IKHC1.9501.850-5.13االنشائية  الخازرIRMC5.7505.8101.04الجاهزة االلبسة

SNUC0.4500.430-4.44للمقاوالت النخبةTASC7.7607.8401.03سيل اسيا

BSUC0.2300.220-4.35سومر مصرفIBSD4.0604.1000.99الغازية  بغداد

AIRP21.75021.000-3.45الزراعية المنتجات

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)

BBOB415,225,72835.21.380بغداد مصرفBBOB306,678,08944.21.380بغداد مصرف

IBSD294,454,13825.04.100الغازية  بغدادBSUC85,232,20012.30.220سومر مصرف

TASC228,727,13319.47.840سيل اسياIBSD72,948,69410.54.100الغازية  بغداد

AISP81,773,5006.99.900البذور انتاجBMFI44,250,0016.40.230الموصل مصرف

SMRI33,187,2282.86.950العقارية  المعمورةBGUC40,000,0005.80.150الخليج مصرف

BNOI26,380,4952.20.950االهلي المصرفTASC29,178,3014.27.840سيل اسيا

BSUC19,011,0841.60.220سومر مصرفBNOI27,676,3104.00.950االهلي المصرف

605,963,59587.251,098,759,30693.16

1,179,426,750الكلي مجموع694,487,280الكلي 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

2022/8/31

 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 عدد11,450,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة16,481,500

2المنخفضة

1المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3600.350-2.78األئتمان مصرف

IFCM3.0803.000-2.60االنشائية  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)

IFCM13,211,50080.23.000االنشائية  الفلوجةBROI7,000,00061.10.350األئتمان مصرف

BROI2,480,00015.00.350األئتمان مصرفIFCM4,350,00038.03.000االنشائية  الفلوجة

HASH790,0004.87.900اشور فندقHASH100,0000.97.900اشور فندق

11,450,000100.0016,481,500100.00

16,481,500الكلي مجموع11,450,000الكلي 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

2022/8/31

 خسارة 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 عدد145,568,220

8المتدولة الشركات

1المرتفعة220,409,640

5المنخفضة

2المستقره48

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

IMCM0.5200.500-3.85الحديثة االنشائيةVKHF0.0800.09012.50لالستثمار الخير

IELI0.6900.670-2.90االلكترونية الصناعات

SBAG0.4700.460-2.13العام للنقل البادية

ITLI0.5500.540-1.82الخفيفة الصناعات

HPAL12.12012.000-0.99فلسطين 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)

SILT204,480,00092.81.600البري للنقل العراقيةSILT127,800,00087.81.600البري للنقل العراقية

HPAL8,998,5004.112.000فلسطين فندقITLI7,250,0005.00.540الخفيفة الصناعات

ITLI3,960,0001.80.540الخفيفة الصناعاتVKHF6,718,2204.60.090لالستثمار الخير

SIGT1,499,5000.71.050النفطية المنتجات نقلSIGT1,450,0001.01.050النفطية المنتجات نقل

VKHF604,6400.30.090لالستثمار الخيرSBAG1,000,0000.70.460العام للنقل البادية

SBAG460,0000.20.460العام للنقل الباديةHPAL740,0000.512.000فلسطين فندق

IELI402,0000.20.670االلكترونية الصناعاتIELI600,0000.40.670االلكترونية الصناعات

145,558,22099.99220,404,640100.00

220,409,640الكلي مجموع145,568,220الكلي 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

2022/8/31

 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


