
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

585.57االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد587.10600,754,526 االغالق

25المتدولة الشركات0.26% التغير نسبه

7المرتفعة1.53976,271,893(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

8المستقره513

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

SBPT40.00035.490-11.27العام للنقل العراق بغدادBSUC0.2200.2304.55سومر مصرف

IKHC1.8501.650-10.81االنشائية  الخازرBIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

BIME0.1600.150-6.25االوسط الشرق مصرفSMRI6.9507.1002.16العقارية  المعمورة

AIRP21.00020.000-4.76الزراعية المنتجاتBMNS0.4700.4802.13المنصور مصرف

IMAP1.3401.280-4.48الدوائية المنصورBCOI0.5000.5102.00التجاري المصرف

BELF0.5200.500-3.85ايالف مصرفBNOI0.9500.9601.05االهلي المصرف

IKLV1.4001.350-3.57اللقاحات النتاج الكنديTASC7.8407.8700.38سيل اسيا

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB257,087,97226.31.380بغداد مصرفBBOB188,170,20031.31.380بغداد مصرف

TASC191,981,54219.77.870سيل اسياBCOI95,052,61515.80.510التجاري المصرف

AIRP180,362,80018.520.000الزراعية المنتجاتBSUC69,500,00011.60.230سومر مصرف

IBSD61,604,4066.34.090الغازية  بغدادBMNS45,670,4997.60.480المنصور مصرف

BCOI48,476,9805.00.510التجاري المصرفBNOI34,815,7335.80.960االهلي المصرف

AISP39,978,3574.19.890البذور انتاجBIBI33,900,0005.60.300االستثمار مصرف

BNOI33,412,1043.40.960االهلي المصرفTASC24,344,9174.17.870سيل اسيا

491,453,96481.81812,904,16083.27

976,271,893الكلي مجموع600,754,526الكلي 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

2022/9/1

 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 عدد10,900,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة24,739,000

0المنخفضة

2المستقره33

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IFCM23,689,00095.83.000االنشائية  الفلوجةIFCM7,900,00072.53.000االنشائية  الفلوجة

BROI1,050,0004.20.350األئتمان مصرفBROI3,000,00027.50.350األئتمان مصرف

10,900,000100.0024,739,000100.00

24,739,000الكلي مجموع10,900,000الكلي 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

2022/9/1

ً 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 عدد52,036,549

6المتدولة الشركات

0المرتفعة34,181,237

3المنخفضة

3المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BNOR0.0900.080-11.11الشمال مصرف

IICM0.8400.810-3.57الكارتون صناعات

SIGT1.0501.040-0.95النفطية المنتجات نقل

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

SILT28,800,00084.31.600البري للنقل العراقيةBNOR26,212,72350.40.080الشمال مصرف

BNOR2,097,0186.10.080الشمال مصرفSILT18,000,00034.61.600البري للنقل العراقية

ITLI1,600,0004.70.540الخفيفة الصناعاتAMAP4,000,0007.70.250الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP1,000,0002.90.250الحيواني لالنتاج الحديثةITLI3,000,0005.80.540الخفيفة الصناعات

IICM606,7391.80.810الكارتون صناعاتIICM747,8261.40.810الكارتون صناعات

SIGT77,4800.21.040النفطية المنتجات نقلSIGT76,0000.11.040النفطية المنتجات نقل

52,036,549100.0034,181,237100.00

34,181,237الكلي مجموع52,036,549الكلي 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

2022/9/1

 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


