
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

563.70االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد562.05323,452,137 االغالق

23المتدولة الشركات0.29-% التغير نسبه

4المرتفعة1.65468,307,367-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

9المستقره396

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

NAME0.5500.500-9.09للتأمٌن االمٌنBELF0.4800.55014.58اٌالف مصرف

IHLI0.7100.670-5.63الصناعٌة الهاللIMAP1.3301.4307.52الدوائٌة المنصور

HNTI10.50010.000-4.76السٌاحٌة االستثماراتBBOB1.1501.2004.35بغداد مصرف

HMAN21.50020.750-3.49المنصور فندقAISP10.23010.2800.49البذور انتاج

IKLV1.4501.410-2.76اللقاحات النتاج الكندي

SMRI5.6505.500-2.65العقارٌة  المعمورة

BMNS0.4100.400-2.44المنصور مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

IBSD92,188,45119.73.950الغازٌة  بغدادBSUC60,500,00018.70.240سومر مصرف

SMRI64,014,77713.75.500العقارٌة  المعمورةBNOI49,051,97815.20.980االهلً المصرف

TASC55,118,06411.87.400سٌل اسٌاIMAP36,460,00011.31.430الدوائٌة المنصور

IMAP51,442,35011.01.430الدوائٌة المنصورBELF29,462,7629.10.550اٌالف مصرف

AISP49,452,30710.610.280البذور انتاجBBOB25,000,0007.71.200بغداد مصرف

BNOI47,655,03810.20.980االهلً المصرفIBSD23,212,7377.23.950الغازٌة  بغداد

BBOB29,750,0006.41.200بغداد مصرفNGIR20,001,0006.20.420للتأمٌن الخلٌج

243,688,47775.34389,620,98783.20

468,307,367الكلي مجموع323,452,137الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2022/8/16

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

35المدرجة الشركات عدد1,180,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة3,540,000

0المنخفضة

1المستقره7

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)

IFCM3,540,000100.03.000االنشائية  الفلوجةIFCM1,180,000100.03.000االنشائية  الفلوجة

1,180,000100.003,540,000100.00

3,540,000الكلي مجموع1,180,000الكلي 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

2022/8/16

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

13المدرجة الشركات عدد58,443,710

6المتدولة الشركات

4المرتفعة31,622,537

2المنخفضة

0المستقره86

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

%

BNOR0.0900.080-11.11الشمال مصرفIELI0.6000.6305.00االلكترونية الصناعات

SIGT1.2301.170-4.88النفطية المنتجات نقلHPAL9.60010.0004.17فلسطين فندق

ITLI0.5500.5703.64الخفيفة الصناعات

IICM0.8300.8401.20الكارتون صناعات

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)

ITLI18,130,00057.30.570الخفيفة الصناعاتITLI32,000,00054.80.570الخفيفة الصناعات

HPAL5,922,50018.710.000فلسطين فندقBNOR17,000,00029.10.080الشمال مصرف

IELI3,807,53712.00.630االلكترونية الصناعاتIELI6,043,71010.30.630االلكترونية الصناعات

IICM2,108,5006.70.840الكارتون صناعاتIICM2,550,0004.40.840الكارتون صناعات

BNOR1,360,0004.30.080الشمال مصرفHPAL600,0001.010.000فلسطين فندق

SIGT294,0000.91.170النفطية المنتجات نقلSIGT250,0000.41.170النفطية المنتجات نقل

58,443,710100.0031,622,537100.00

31,622,537الكلي مجموع58,443,710الكلي 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

2022/8/16

 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


