
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.40االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد590.35228,529,581 االغالق

27المتدولة الشركات0.01-% التغير نسبه

8المرتفعة0.05371,212,113-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

13المستقره409

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

IHLI0.5900.550-6.78الصناعية الهاللIMAP1.2501.2903.20الدوائية المنصور

BMFI0.2400.230-4.17الموصل مصرفAISP9.95010.1301.81البذور انتاج

HMAN26.00025.000-3.85المنصور فندقHNTI10.60010.7501.42السياحية االستثمارات

AIRP20.80020.000-3.85الزراعية المنتجاتSMRI7.2907.3901.37العقارية  المعمورة

IKHC1.6001.550-3.12االنشائية  الخازرIKLV1.4001.4100.71اللقاحات النتاج الكندي

TASC7.8807.830-0.63سيل اسياHBAG8.6008.6500.58بغداد فندق

SKTA2.6902.7000.37الكرخ العاب مدينة

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)

AISP77,914,55321.010.130البذور انتاجBSUC47,500,00020.80.220سومر مصرف

TASC69,155,42618.67.830سيل اسياBCOI31,200,00013.70.520التجاري المصرف

IBSD43,313,34011.74.100الغازية  بغدادBMFI27,800,00012.20.230الموصل مصرف

SBPT26,998,5007.336.000العام للنقل العراق بغدادBMNS25,150,00011.00.480المنصور مصرف

SMRI20,439,5935.57.390العقارية  المعمورةBNOI14,680,0676.40.920االهلي المصرف

HMAN18,575,0005.025.000المنصور فندقIMAP12,425,0005.41.290الدوائية المنصور

BCOI16,224,0004.40.520التجاري المصرفBIME12,000,0005.30.160االوسط الشرق مصرف

170,755,06774.72272,620,41273.44

371,212,113الكلي مجموع228,529,581الكلي 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

2022/9/6

 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 عدد200,908,749

4المتدولة الشركات

1المرتفعة302,920,089

1المنخفضة

2المستقره60

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

BEFI0.2300.190-17.39االقتصاد مصرفBINT1.7001.7201.18االسالمي الدولي المصرف

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)

BINT292,744,00096.61.720االسالمي الدولي المصرفBINT170,200,00084.71.720االسالمي الدولي المصرف

BEFI5,626,0891.90.190االقتصاد مصرفBEFI28,308,74914.10.190االقتصاد مصرف

IFCM4,200,0001.43.000االنشائية  الفلوجةIFCM1,400,0000.73.000االنشائية  الفلوجة

BROI350,0000.10.350األئتمان مصرفBROI1,000,0000.50.350األئتمان مصرف

200,908,749100.00302,920,089100.00

302,920,089الكلي مجموع200,908,749الكلي 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

2022/9/6

 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 (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

13المدرجة الشركات عدد60,775,180

6المتدولة الشركات

1المرتفعة95,401,412

1المنخفضة

4المستقره26

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

IELI0.6700.650-2.99االلكترونية الصناعاتSILT1.6201.7004.94البري 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)

SILT84,800,00088.91.700البري للنقل العراقيةSILT50,500,00083.11.700البري للنقل العراقية

HPAL6,600,0486.912.000فلسطين فندقIELI3,725,1766.10.650االلكترونية الصناعات

IELI2,431,3642.50.650االلكترونية الصناعاتBNOR3,000,0004.90.080الشمال مصرف

ITLI1,060,0001.10.530الخفيفة الصناعاتITLI2,000,0003.30.530الخفيفة الصناعات

AMAP270,0000.30.270الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP1,000,0001.60.270الحيواني لالنتاج الحديثة

BNOR240,0000.30.080الشمال مصرفHPAL550,0040.912.000فلسطين فندق

60,775,180100.0095,401,412100.00

95,401,412الكلي مجموع60,775,180الكلي 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

2022/9/6

 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


