
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

567.70االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد564.40190,791,481 االغالق

25المتدولة الشركات0.58-% التغير نسبه

2المرتفعة3.30319,821,549-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

10المستقره334

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

IIDP0.9000.830-7.78للتمور  العراقيةAISP10.05010.1601.09البذور انتاج

BGUC0.1500.140-6.67الخليج مصرفBBOB1.1801.1900.85بغداد مصرف

IMAP1.3801.320-4.35الدوائية المنصور

SNUC0.4700.450-4.26للمقاوالت النخبة

BMFI0.2400.230-4.17الموصل مصرف

BSUC0.2500.240-4.00سومر مصرف

IKLV1.5001.450-3.33اللقاحات النتاج الكندي

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)

AISP112,043,00035.010.160البذور انتاجBNOI36,320,00019.00.920االهلي المصرف

TASC37,941,53211.97.410سيل اسياBBOB30,716,18516.11.190بغداد مصرف

BBOB36,298,61611.31.190بغداد مصرفBIME25,330,00013.30.170االوسط الشرق مصرف

BNOI33,478,29910.50.920االهلي المصرفBSUC25,000,00013.10.240سومر مصرف

SMRI22,158,0506.95.650العقارية  المعمورةBCOI17,200,0009.00.480التجاري المصرف

SBPT15,774,0964.939.000العام للنقل العراق بغدادAISP11,135,0005.810.160البذور انتاج

BCOI8,136,0002.50.480التجاري المصرفBMNS11,000,0005.80.410المنصور مصرف

156,701,18582.13265,829,59383.12

319,821,549الكلي مجموع190,791,481الكلي 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

2022/8/11

 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 عدد6,248,728

3المتدولة الشركات

1المرتفعة16,359,413

0المنخفضة

2المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.0303.0701.32االنشائية  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)

IFCM14,962,82791.53.070االنشائية  الفلوجةIFCM4,855,55677.73.070االنشائية  الفلوجة

HASH750,0004.67.500اشور فندقVAMF1,293,17220.70.500لالستثمار االمين

VAMF646,5864.00.500لالستثمار االمينHASH100,0001.67.500اشور فندق

6,248,728100.0016,359,413100.00

16,359,413الكلي مجموع6,248,728الكلي 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

2022/8/11

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 عدد10,016,097

6المتدولة الشركات

3المرتفعة9,759,082

2المنخفضة

1المستقره18

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

BNOR0.0900.080-11.11الشمال مصرفIICM0.8800.9002.27الكارتون صناعات

HPAL9.6509.500-1.55فلسطين فندقITLI0.5100.5201.96الخفيفة الصناعات

SILT1.5501.5600.65البري 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)

SILT5,962,15261.11.560البري للنقل العراقيةITLI5,007,88050.00.520الخفيفة الصناعات

ITLI2,543,94026.10.520الخفيفة الصناعاتSILT3,844,95738.41.560البري للنقل العراقية

HPAL1,133,97011.69.500فلسطين فندقBBAY550,0005.50.070بابل مصرف

IICM45,0000.50.900الكارتون صناعاتBNOR444,0004.40.080الشمال مصرف

BBAY38,5000.40.070بابل مصرفHPAL119,2601.29.500فلسطين فندق

BNOR35,5200.40.080الشمال مصرفIICM50,0000.50.900الكارتون صناعات

10,016,097100.009,759,082100.00

9,759,082الكلي مجموع10,016,097الكلي 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

2022/8/11

 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


