
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

592.24االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد592.10342,733,605 االغالق

31المتدولة الشركات0.02-% التغير نسبه

10المرتفعة0.14428,903,970-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

15المستقره344

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

%

BSUC0.2300.220-4.35سومر مصرفIKHC1.5001.6308.67االنشائية  الخازر

AIRP21.00020.250-3.57الزراعية المنتجاتBIME0.1600.1706.25االوسط الشرق مصرف

BASH0.4400.430-2.27اشور مصرفIHLI0.5600.5803.57الصناعية الهالل

IMOS5.4005.300-1.85الحديثة الخياطةHBAG9.0009.2502.78بغداد فندق

AISP10.32010.230-0.87البذور انتاجIMAP1.2801.3001.56الدوائية المنصور

SKTA2.6602.640-0.75الكرخ العاب مدينةBNOI0.9300.9401.08االهلي المصرف

HNTI10.75010.8500.93السياحية االستثمارات

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)

BNOI108,757,72625.40.940االهلي المصرفBNOI116,842,71634.10.940االهلي المصرف

AISP73,613,22817.210.230البذور انتاجBAIB66,660,00019.41.080العراق اسيا مصرف

BAIB71,992,80016.81.080العراق اسيا مصرفBGUC50,557,17714.80.150الخليج مصرف

TASC46,436,50010.87.830سيل اسياBSUC43,540,04212.70.220سومر مصرف

IBSD21,931,3695.14.100الغازية  بغدادBIME8,582,3152.50.170االوسط الشرق مصرف

SMRI18,261,0004.37.500العقارية  المعمورةSNUC7,931,1122.30.450للمقاوالت النخبة

HMAN13,584,7403.226.000المنصور فندقAISP7,174,9252.110.230البذور انتاج

301,288,28787.91354,577,36282.67

428,903,970الكلي مجموع342,733,605الكلي 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

2022/9/8

 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

 

34المدرجة الشركات عدد22,059,230

5المتدولة الشركات

3المرتفعة7,637,031

2المنخفضة

0المستقره28

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

%

BROI0.3500.330-5.71األئتمان مصرفBEFI0.2100.2309.52االقتصاد مصرف

HASH9.4809.450-0.32اشور فندقBINT1.7201.7501.74االسالمي الدولي المصرف

IFCM2.9102.9601.72االنشائية  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)

BROI4,630,00060.60.330األئتمان مصرفBROI14,000,00063.50.330األئتمان مصرف

BEFI1,713,53122.40.230االقتصاد مصرفBEFI7,609,23034.50.230االقتصاد مصرف

BINT525,0006.91.750االسالمي الدولي المصرفBINT300,0001.41.750االسالمي الدولي المصرف

HASH472,5006.29.450اشور فندقIFCM100,0000.52.960االنشائية  الفلوجة

IFCM296,0003.92.960االنشائية  الفلوجةHASH50,0000.29.450اشور فندق

22,059,230100.007,637,031100.00

7,637,031الكلي مجموع22,059,230الكلي 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

2022/9/8

 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 (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص

 

19المدرجة الشركات عدد211,494,647

13المتدولة الشركات

3المرتفعة147,259,545

3المنخفضة

7المستقره166

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

%

IELI0.6500.620-4.62االلكترونية الصناعاتVKHF0.0900.10011.11لالستثمار الخير

ITLI0.5300.520-1.89الخفيفة الصناعاتSILT1.7101.7904.68البري للنقل العراقية

HPAL12.01012.000-0.08فلسطين فندقAMAP0.2800.2903.57الحيواني لالنتاج الحديثة

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)

SILT84,681,82657.51.790البري للنقل العراقيةBUND128,950,00061.00.070المتحد المصرف

HSAD20,161,04013.713.650السدير فندقSILT49,453,99223.41.790البري للنقل العراقية

INCP15,856,95010.82.030الكيمياوية الصناعاتINCP7,815,0003.72.030الكيمياوية الصناعات

BUND9,026,5006.10.070المتحد المصرفITLI7,480,0003.50.520الخفيفة الصناعات

HPAL8,040,0005.512.000فلسطين فندقIELI5,500,0002.60.620االلكترونية الصناعات

ITLI3,900,0002.60.520الخفيفة الصناعاتBNOR4,357,5272.10.080الشمال مصرف

IELI3,410,0002.30.620االلكترونية الصناعاتAMAP3,354,4371.60.290الحيواني لالنتاج الحديثة

206,910,95697.83145,076,31798.52

147,259,545الكلي مجموع211,494,647الكلي 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

2022/9/8

 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
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