
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

592.10االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد588.92366,231,996 االغالق

26المتدولة الشركات0.54-% التغير نسبه

4المرتفعة3.18339,075,186-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

12المستقره203

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

IHLI0.5800.550-5.17الصناعية الهاللSNUC0.4500.4704.44للمقاوالت النخبة

IIDP0.9000.860-4.44للتمور  العراقيةSBPT36.00037.2503.47العام للنقل العراق بغداد

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفHMAN26.00026.5001.92المنصور فندق

SMOF11.80011.600-1.69االلعاب لمدن الموصلIRMC5.8105.8300.34الجاهزة االلبسة

SMRI7.5007.380-1.60العقارية  المعمورة

BBOB1.3701.350-1.46بغداد مصرف

AIRP20.25020.000-1.23الزراعية المنتجات

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)

AISP112,650,72833.210.200البذور انتاجBSUC151,500,00041.40.220سومر مصرف

BAIB35,996,40010.61.080العراق اسيا مصرفBIME85,249,99923.30.170االوسط الشرق مصرف

BSUC32,640,0009.60.220سومر مصرفBAIB33,330,0009.11.080العراق اسيا مصرف

IMAP31,328,3639.21.300الدوائية المنصورIMAP24,633,7506.71.300الدوائية المنصور

TASC18,697,1385.57.830سيل اسياBNOI17,102,8744.70.940االهلي المصرف

IBSD17,097,2555.04.080الغازية  بغدادIIDP11,111,1083.00.860للتمور  العراقية

BNOI16,113,7024.80.940االهلي المصرفAISP11,029,9843.010.200البذور انتاج

333,957,71591.19264,523,58578.01

339,075,186الكلي مجموع366,231,996الكلي 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

2022/9/11

 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
 

34المدرجة الشركات عدد215,771,352

6المتدولة الشركات

0المرتفعة325,107,941

2المنخفضة

4المستقره76

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BEFI0.2300.200-13.04االقتصاد مصرف

NAHF0.4500.400-11.11للتأمين االهلية

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)

BINT306,250,00094.21.750االسالمي الدولي المصرفBINT175,000,00081.11.750االسالمي الدولي المصرف

IFCM6,333,9001.92.960االنشائية  الفلوجةBROI18,450,0008.60.330األئتمان مصرف

BROI6,088,5001.90.330األئتمان مصرفBEFI17,200,0008.00.200االقتصاد مصرف

BEFI3,533,0001.10.200االقتصاد مصرفBINI2,850,0001.31.000االسالمي العراق نور مصرف

BINI2,850,0000.91.000االسالمي العراق نور مصرفIFCM2,140,0001.02.960االنشائية  الفلوجة

NAHF52,5410.020.400للتأمين االهليةNAHF131,3520.10.400للتأمين االهلية

215,771,352100.00325,107,941100.00

325,107,941الكلي مجموع215,771,352الكلي 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

2022/9/11

 خسارة 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
 

19المدرجة الشركات عدد701,058,317

9المتدولة الشركات

4المرتفعة246,529,304

2المنخفضة

3المستقره77

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

AMAP0.2900.280-3.45الحيواني لالنتاج الحديثةVKHF0.1000.12020.00لالستثمار الخير

SILT1.7901.770-1.12البري للنقل العراقيةHISH9.87010.3604.96عشتار فنادق

INCP2.0302.1304.93الكيمياوية الصناعات

HPAL12.00012.5004.17فلسطين 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)

AMAP178,082,86272.20.280الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP636,010,00090.70.280الحيواني لالنتاج الحديثة

HISH45,629,58618.510.360عشتار فنادقBUND34,000,0004.80.070المتحد المصرف

IELI14,383,0005.80.620االلكترونية الصناعاتIELI23,900,0003.40.620االلكترونية الصناعات

HPAL3,136,0001.312.500فلسطين فندقHISH4,472,0160.610.360عشتار فنادق

INCP2,662,5001.12.130الكيمياوية الصناعاتINCP1,250,0000.22.130الكيمياوية الصناعات

BUND2,380,0001.00.070المتحد المصرفBBAY1,000,0000.10.070بابل مصرف

SILT177,0000.11.770البري للنقل العراقيةHPAL255,0000.0412.500فلسطين فندق

700,887,01699.98246,450,94899.97

246,529,304الكلي مجموع701,058,317الكلي 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

2022/9/11

 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


