
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

562.15االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد563.15520,012,431 االغالق

23المتدولة الشركات0.18% التغير نسبه

5المرتفعة1.001,555,296,184(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

14المستقره342

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

SKTA2.7502.720-1.09الكرخ العاب مدينةHNTI10.70011.0002.80السياحية االستثمارات

SMOF12.15012.050-0.82االلعاب لمدن الموصلHMAN22.00022.5002.27المنصور فندق

IKLV1.4101.400-0.71اللقاحات النتاج الكنديSMRI5.9806.1002.01العقارية  المعمورة

AISP10.20010.150-0.49البذور انتاجBNOI0.9000.9101.11االهلي المصرف

TASC7.3907.4000.14سيل 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)

TASC905,041,12258.27.400سيل اسياBBOB290,898,35355.91.200بغداد مصرف

BBOB348,928,02422.41.200بغداد مصرفTASC121,591,00623.47.400سيل اسيا

HMAN109,202,5007.022.500المنصور فندقBNOI15,759,2353.00.910االهلي المصرف

AISP74,612,5864.810.150البذور انتاجBSUC15,000,0002.90.220سومر مصرف

SMRI33,078,8002.16.100العقارية  المعمورةIMAP14,777,4612.81.400الدوائية المنصور

IMAP20,645,6201.31.400الدوائية المنصورBCOI11,363,8742.20.470التجاري المصرف

SKTA16,978,1791.12.720الكرخ العاب مدينةBMFI9,000,0001.70.230الموصل مصرف

478,389,92992.001,508,486,83096.99

1,555,296,184الكلي مجموع520,012,431الكلي 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

2022/8/23

 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 عدد24,726,667

2المتدولة الشركات

0المرتفعة9,126,702

0المنخفضة

2المستقره25

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)

BEFI9,049,63599.20.280االقتصاد مصرفBEFI24,500,00099.10.280االقتصاد مصرف

BROI77,0670.80.340األئتمان مصرفBROI226,6670.90.340األئتمان مصرف

24,726,667100.009,126,702100.00

9,126,702الكلي مجموع24,726,667الكلي 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

2022/8/23

ً 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 عدد14,576,428

8المتدولة الشركات

2المرتفعة20,492,366

2المنخفضة

4المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SIGT1.0200.970-4.90النفطية المنتجات نقلHPAL10.20010.5002.94فلسطين فندق

SBAG0.5100.490-3.92العام للنقل الباديةITLI0.5300.5401.89الخفيفة الصناعات

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)

HPAL9,712,50047.410.500فلسطين فندقSILT3,308,33922.71.600البري للنقل العراقية

SILT5,293,34225.81.600البري للنقل العراقيةBNOR3,000,00020.60.080الشمال مصرف

IICM2,400,00011.70.800الكارتون صناعاتIICM3,000,00020.60.800الكارتون صناعات

SIGT971,0764.70.970النفطية المنتجات نقلIELI1,341,9809.20.630االلكترونية الصناعات

IELI845,4474.10.630االلكترونية الصناعاتSIGT1,001,1096.90.970النفطية المنتجات نقل

ITLI540,0002.60.540الخفيفة الصناعاتSBAG1,000,0006.90.490العام للنقل البادية

SBAG490,0002.40.490العام للنقل الباديةITLI1,000,0006.90.540الخفيفة الصناعات

13,651,42893.6520,252,36698.83

20,492,366الكلي مجموع14,576,428الكلي 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

2022/8/23

 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




