
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

592.35االفتتاح

55المدرجة الشركات عدد590.40674,124,536 االغالق

26المتدولة الشركات0.33-% التغير نسبه

10المرتفعة1.95816,516,325-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

7المستقره515

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

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIIEW4.7005.40014.89الهندسية لالعمال العراقية

BCOI0.5500.520-5.45التجاري المصرفBELF0.5000.5306.00ايالف مصرف

SBPT38.00036.000-5.26العام للنقل العراق بغدادBASH0.4200.4404.76اشور مصرف

BSUC0.2300.220-4.35سومر مصرفSNUC0.4300.4504.65للمقاوالت النخبة

BNOI0.9500.920-3.16االهلي المصرفAIRP20.00020.8004.00الزراعية المنتجات

IKHC1.6501.600-3.03االنشائية  الخازرIKLV1.3501.4003.70اللقاحات النتاج الكندي

IMAP1.2801.250-2.34الدوائية المنصورBIIB0.4000.4102.50االسالمي  المصرف

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)

BBOB260,967,69932.01.350بغداد مصرفBBOB194,600,00028.91.350بغداد مصرف

BNOI120,169,93814.70.920االهلي المصرفBNOI129,878,17219.30.920االهلي المصرف

AISP108,223,59913.39.950البذور انتاجBSUC124,000,00018.40.220سومر مصرف

TASC87,050,05010.77.880سيل اسياBMFI40,578,1086.00.240الموصل مصرف

IBSD45,046,1065.54.090الغازية  بغدادBGUC35,000,0005.20.150الخليج مصرف

SBPT39,409,9004.836.000العام للنقل العراق بغدادIMAP25,133,0243.71.250الدوائية المنصور

IMAP31,460,3803.91.250الدوائية المنصورBIME23,583,3333.50.160االوسط الشرق مصرف

572,772,63784.97692,327,67184.79

816,516,325الكلي مجموع674,124,536الكلي 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

2022/9/5

 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 عدد384,383,604

6المتدولة الشركات

1المرتفعة495,542,809

2المنخفضة

3المستقره40

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

BEFI0.2800.230-17.86االقتصاد مصرفHASH7.9009.48020.00اشور فندق

IFCM3.0103.000-0.33االنشائية  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)

BBOB260,967,69932.01.350بغداد مصرفBBOB194,600,00028.91.350بغداد مصرف

BNOI120,169,93814.70.920االهلي المصرفBNOI129,878,17219.30.920االهلي المصرف

AISP108,223,59913.39.950البذور انتاجBSUC124,000,00018.40.220سومر مصرف

TASC87,050,05010.77.880سيل اسياBMFI40,578,1086.00.240الموصل مصرف

IBSD45,046,1065.54.090الغازية  بغدادBGUC35,000,0005.20.150الخليج مصرف

SBPT39,409,9004.836.000العام للنقل العراق بغدادIMAP25,133,0243.71.250الدوائية المنصور

IMAP31,460,3803.91.250الدوائية المنصورBIME23,583,3333.50.160االوسط الشرق مصرف

572,772,637149.01692,327,671139.71

495,542,809الكلي مجموع384,383,604الكلي 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

2022/9/5

 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 عدد86,196,413

7المتدولة الشركات

2المرتفعة71,185,180

3المنخفضة

2المستقره57

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

SIGT1.0300.980-4.85النفطية المنتجات نقلAMAP0.2600.2703.85الحيواني لالنتاج الحديثة

HPAL12.40012.000-3.23فلسطين فندقSILT1.6001.6201.25البري للنقل العراقية

ITLI0.5400.530-1.85الخفيفة الصناعات

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)

SILT50,416,02370.81.620البري للنقل العراقيةAMAP41,000,00047.60.270الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP10,670,00015.00.270الحيواني لالنتاج الحديثةSILT31,507,78936.61.620البري للنقل العراقية

SIGT5,073,8237.10.980النفطية المنتجات نقلSIGT5,121,1035.90.980النفطية المنتجات نقل

ITLI2,395,0003.40.530الخفيفة الصناعاتITLI4,500,0005.20.530الخفيفة الصناعات

HPAL1,329,0001.912.000فلسطين فندقSBAG2,817,5213.30.440العام للنقل البادية

SBAG1,221,5341.70.440العام للنقل الباديةBBAY1,140,0001.30.070بابل مصرف

BBAY79,8000.10.070بابل مصرفHPAL110,0000.112.000فلسطين فندق

86,196,413100.0071,185,180100.00

71,185,180الكلي مجموع86,196,413الكلي 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

2022/9/5

 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


