
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.92االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد594.89789,899,631 االغالق

26المتدولة الشركات1.01% التغير نسبه

9المرتفعة5.971,157,672,961(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره449

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

IKHC1.6301.450-11.04االنشائية  الخازرHMAN26.50030.47014.98المنصور فندق

IMOS5.3005.100-3.77الحديثة الخياطةHBAG9.25010.63014.92بغداد فندق

IIDP0.8600.840-2.33للتمور  العراقيةBIME0.1700.1805.88االوسط الشرق مصرف

SMRI7.3807.250-1.76العقارية  المعمورةIHLI0.5500.5703.64الصناعية الهالل

IMAP1.3001.290-0.77الدوائية المنصورBASH0.4300.4402.33اشور مصرف

IITC15.75015.700-0.32للسجاد العراقيةBNOI0.9400.9602.13االهلي المصرف

IBSD4.0804.070-0.25الغازية  بغدادBCOI0.5100.5201.96التجاري 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)

BBOB695,068,03360.01.360بغداد مصرفBBOB508,317,43664.41.360بغداد مصرف

TASC122,489,30110.67.830سيل اسياBSUC108,000,00013.70.220سومر مصرف

SMRI44,954,0693.97.250العقارية  المعمورةBNOI36,083,0004.60.960االهلي المصرف

IBSD44,030,9313.84.070الغازية  بغدادBMFI20,100,0002.50.230الموصل مصرف

HBAG40,648,2503.510.630بغداد فندقBMNS16,400,0002.10.480المنصور مصرف

IRMC35,300,8373.05.830الجاهزة االلبسةTASC15,626,8322.07.830سيل اسيا

BNOI34,472,8603.00.960االهلي المصرفBIME14,350,0001.80.180االوسط الشرق مصرف

718,877,26891.011,016,964,28187.85

1,157,672,961الكلي مجموع789,899,631الكلي 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

2022/9/12

 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 عدد200,367,536

6المتدولة الشركات

2المرتفعة323,985,595

2المنخفضة

2المستقره66

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

IHFI1.7101.700-0.58المنزلي صناعةاالثاثBEFI0.2000.22010.00االقتصاد مصرف

IFCM2.9602.950-0.34االنشائية  الفلوجةHASH9.4509.9905.71اشور 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)

BINT298,725,00092.21.750االسالمي الدولي المصرفBINT170,700,00085.21.750االسالمي الدولي المصرف

HASH11,914,6483.79.990اشور فندقBROI15,200,0007.60.330األئتمان مصرف

IFCM5,531,9211.72.950االنشائية  الفلوجةBEFI11,000,0005.50.220االقتصاد مصرف

BROI5,016,0001.50.330األئتمان مصرفIFCM1,873,0920.92.950االنشائية  الفلوجة

BEFI2,390,0000.70.220االقتصاد مصرفHASH1,354,4290.79.990اشور فندق

IHFI408,0260.11.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI240,0150.11.700المنزلي صناعةاالثاث

200,367,536100.00323,985,595100.00

323,985,595الكلي مجموع200,367,536الكلي 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

2022/9/12

 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
 

19المدرجة الشركات عدد52,333,488

10المتدولة الشركات

5المرتفعة64,996,038

1المنخفضة

4المستقره89

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

INCP2.1302.100-1.41الكيمياوية الصناعاتVKHF0.1200.1308.33لالستثمار الخير

HSAD13.65014.3304.98السدير فندق

HPAL12.50013.1204.96فلسطين فندق

HISH10.36010.8704.92عشتار فنادق

SILT1.7701.8202.82البري للنقل العراقية

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)

SILT27,764,00042.71.820البري للنقل العراقيةSILT15,530,00029.71.820البري للنقل العراقية

HSAD11,496,35017.714.330السدير فندقBNOR14,450,45927.60.080الشمال مصرف

HPAL10,872,33816.713.120فلسطين فندقBUND10,000,00019.10.070المتحد المصرف

INCP5,697,3018.82.100الكيمياوية الصناعاتITLI7,092,65613.60.520الخفيفة الصناعات

ITLI3,688,1815.70.520الخفيفة الصناعاتINCP2,760,0005.32.100الكيمياوية الصناعات

HISH3,304,4805.110.870عشتار فنادقHPAL833,7711.613.120فلسطين فندق

BNOR1,156,0371.80.080الشمال مصرفHSAD810,0001.514.330السدير فندق

51,476,88698.3663,978,68798.43

64,996,038الكلي مجموع52,333,488الكلي 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

2022/9/12

 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


