
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.35االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد592.24434,680,157 االغالق

29المتدولة الشركات0.32% التغير نسبه

10المرتفعة1.89715,303,129(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

9المستقره419

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

SMOF12.25011.800-3.67االلعاب لمدن الموصلAIRP20.00021.0005.00الزراعية المنتجات

IMOS5.6005.400-3.57الحديثة الخياطةBSUC0.2200.2304.55سومر مصرف

IKHC1.5501.500-3.23االنشائية  الخازرHBAG8.6509.0004.05بغداد فندق

BIBI0.3100.300-3.23االستثمار مصرفHMAN25.00026.0004.00المنصور فندق

AAHP0.9000.880-2.22الزراعي لالنتاج االهليةAISP10.13010.3201.88البذور انتاج

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرفIHLI0.5500.5601.82الصناعية الهالل

SKTA2.7002.660-1.48الكرخ العاب مدينةBBOB1.3501.3701.48بغداد مصرف

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)

BBOB168,563,28923.61.370بغداد مصرفBBOB124,485,39928.61.370بغداد مصرف

TASC140,878,00019.77.820سيل اسياBNOI88,677,08520.40.930االهلي المصرف

AISP126,350,36817.710.320البذور انتاجIHLI82,950,00019.10.560الصناعية الهالل

BNOI81,795,24911.40.930االهلي المصرفBSUC33,500,0007.70.230سومر مصرف

IHLI45,690,0006.40.560الصناعية الهاللBCOI21,375,4684.90.510التجاري المصرف

SMRI32,046,9854.57.450العقارية  المعمورةTASC18,000,0004.17.820سيل اسيا

SMOF24,465,9513.411.800االلعاب لمدن الموصلAISP12,281,9252.810.320البذور انتاج

381,269,87787.71619,789,84186.65

715,303,129الكلي مجموع434,680,157الكلي 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

2022/9/7

 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 عدد185,339,812

4المتدولة الشركات

1المرتفعة315,946,835

1المنخفضة

2المستقره40

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

IFCM3.0002.910-3.00االنشائية  الفلوجةBEFI0.1900.21010.53االقتصاد مصرف

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)

BINT301,000,00095.31.720االسالمي الدولي المصرفBINT175,000,00094.41.720االسالمي الدولي المصرف

IFCM13,655,1164.32.910االنشائية  الفلوجةBEFI4,764,8582.60.210االقتصاد مصرف

BEFI976,7180.30.210االقتصاد مصرفIFCM4,674,9542.52.910االنشائية  الفلوجة

BROI315,0000.10.350األئتمان مصرفBROI900,0000.50.350األئتمان مصرف

185,339,812100.00315,946,835100.00

315,946,835الكلي مجموع185,339,812الكلي 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

2022/9/7

 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 عدد70,193,231

8المتدولة الشركات

3المرتفعة106,244,372

1المنخفضة

4المستقره24

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

IICM0.8100.800-1.23الكارتون صناعاتAMAP0.2700.2803.70الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT1.7001.7100.59البري للنقل العراقية

HPAL12.00012.0100.08فلسطين 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)

SILT99,785,46593.91.710البري للنقل العراقيةSILT58,694,39183.61.710البري للنقل العراقية

SBAG3,080,0002.90.440العام للنقل الباديةSBAG7,000,00010.00.440العام للنقل البادية

IICM1,520,0001.40.800الكارتون صناعاتIICM1,900,0002.70.800الكارتون صناعات

ITLI826,8000.80.530الخفيفة الصناعاتITLI1,560,0002.20.530الخفيفة الصناعات

HPAL600,5000.612.010فلسطين فندقIELI500,0000.70.650االلكترونية الصناعات

IELI325,0000.30.650االلكترونية الصناعاتAMAP350,0000.50.280الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP95,5000.10.280الحيواني لالنتاج الحديثةBNOR138,8400.20.080الشمال مصرف

70,143,23199.93106,233,26599.99

106,244,372الكلي مجموع70,193,231الكلي 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

2022/9/7

 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


