
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

587.10االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد592.351,000,216,246 االغالق

22المتدولة الشركات0.89% التغير نسبه

10المرتفعة5.251,375,120,069(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

8المستقره431

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

BASH0.4300.420-2.33اشور مصرفHMAN24.00026.0008.33المنصور فندق

IHLI0.6000.590-1.67الصناعية الهاللBCOI0.5100.5507.84التجاري المصرف

BNOI0.9600.950-1.04االهلي المصرفSBPT35.49038.0007.07العام للنقل العراق بغداد

TASC7.8707.820-0.64سيل اسياBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

BIME0.1500.1606.67االوسط الشرق مصرف

BMFI0.2300.2404.35الموصل مصرف

BIBI0.3000.3103.33االستثمار 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)

BBOB692,124,39950.31.380بغداد مصرفBBOB502,353,73550.21.380بغداد مصرف

HMAN227,961,00016.626.000المنصور فندقBSUC135,000,00013.50.230سومر مصرف

TASC152,544,23111.17.820سيل اسياBGUC123,855,72912.40.160الخليج مصرف

AISP53,373,4073.99.900البذور انتاجBCOI54,650,1205.50.550التجاري المصرف

SMRI38,688,4812.87.190العقارية  المعمورةBMFI42,479,0004.20.240الموصل مصرف

BSUC30,535,0002.20.230سومر مصرفBNOI28,500,0002.80.950االهلي المصرف

BCOI29,739,0462.20.550التجاري المصرفTASC19,439,7431.97.820سيل اسيا

906,278,32790.611,224,965,56389.08

1,375,120,069الكلي مجموع1,000,216,246الكلي 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

2022/9/4

 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 عدد14,336,998

3المتدولة الشركات

1المرتفعة29,421,358 التداول قيمة

0المنخفضة

2المستقره33الصفقات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.0003.0100.33االنشائية  الفلوجة

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)

IFCM27,610,00093.83.010االنشائية  الفلوجةIFCM9,200,00064.23.010االنشائية  الفلوجة

BROI1,797,3286.10.350األئتمان مصرفBROI5,135,22235.80.350األئتمان مصرف

HASH14,0300.07.900اشور فندقHASH1,7760.07.900اشور فندق

14,336,998100.0029,421,358100.00

29,421,358الكلي مجموع14,336,998الكلي 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 

2022/9/4

ربحية 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 عدد40,478,197

9المتدولة الشركات

2المرتفعة36,590,329

2المنخفضة

5المستقره42

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

SBAG0.4600.440-4.35العام للنقل الباديةAMAP0.2500.2604.00الحيواني لالنتاج الحديثة

SIGT1.0401.030-0.96النفطية المنتجات نقلHPAL12.00012.4003.33فلسطين 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)

SILT24,000,00065.61.600البري للنقل العراقيةSILT15,000,00037.11.600البري للنقل العراقية

HPAL5,084,00013.912.400فلسطين فندقBBAY8,650,00021.40.070بابل مصرف

SIGT2,835,0007.71.030النفطية المنتجات نقلAMAP5,079,19712.50.260الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG1,980,0005.40.440العام للنقل الباديةSBAG4,500,00011.10.440العام للنقل البادية

AMAP1,299,7993.60.260الحيواني لالنتاج الحديثةBNOR3,000,0007.40.080الشمال مصرف

BBAY605,5001.70.070بابل مصرفSIGT2,830,0007.01.030النفطية المنتجات نقل

ITLI540,0001.50.540الخفيفة الصناعاتITLI1,000,0002.50.540الخفيفة الصناعات

40,059,19798.9636,344,29999.33

36,590,329الكلي مجموع40,478,197الكلي 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

2022/9/4

 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


