
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

594.89االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد594.94454,353,327 االغالق

27المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

6المرتفعة0.05835,510,031(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

13المستقره420

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

BSUC0.2200.210-4.55سومر مصرفHBAG10.63011.75010.54بغداد فندق

HMAN30.47029.100-4.50المنصور فندقBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

IHLI0.5700.550-3.51الصناعية الهاللIRMC5.8306.1505.49الجاهزة االلبسة

IMAP1.2901.270-1.55الدوائية المنصورIMOS5.1005.2001.96الحديثة الخياطة

SBPT37.25037.000-0.67العام للنقل العراق بغدادBBOB1.3601.3700.74بغداد مصرف

IBSD4.0704.050-0.49الغازية  بغدادTASC7.8307.8500.26سيل اسيا

AISP10.19010.150-0.39البذور انتاج

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)

TASC247,795,10029.77.850سيل اسياBAIB99,990,00022.01.080العراق اسيا مصرف

BAIB107,989,20012.91.080العراق اسيا مصرفBNOI87,561,73319.30.960االهلي المصرف

BNOI84,759,92110.10.960االهلي المصرفBSUC64,420,05114.20.210سومر مصرف

AISP84,456,80010.110.150البذور انتاجBGUC52,091,34511.50.160الخليج مصرف

SMRI63,452,3377.67.240العقارية  المعمورةTASC31,566,0006.97.850سيل اسيا

HMAN48,140,5025.829.100المنصور فندقBCOI25,721,2835.70.520التجاري المصرف

HBAG27,137,4923.211.750بغداد فندقBMNS13,167,1852.90.480المنصور مصرف

374,517,59782.43663,731,35279.44

835,510,031الكلي مجموع454,353,327الكلي 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

2022/9/13

 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 عدد185,002,201

7المتدولة الشركات

2المرتفعة312,740,623

3المنخفضة

2المستقره34

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

BEFI0.2200.210-4.55االقتصاد مصرفIHFI1.7001.7502.94المنزلي صناعةاالثاث

HASH9.9909.750-2.40اشور فندقIFCM2.9503.0001.69االنشائية  الفلوجة

NDSA0.7500.740-1.33للتأمين السالم دار

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)

BINT297,500,00095.11.750االسالمي الدولي المصرفBINT170,000,00091.91.750االسالمي الدولي المصرف

HASH8,971,6992.99.750اشور فندقBROI7,000,0003.80.330األئتمان مصرف

NDSA3,133,9001.00.740للتأمين السالم دارNDSA4,235,0002.30.740للتأمين السالم دار

BROI2,310,0000.70.330األئتمان مصرفBEFI2,759,2301.50.210االقتصاد مصرف

BEFI584,4380.20.210االقتصاد مصرفHASH886,1090.59.750اشور فندق

IHFI175,0000.11.750المنزلي صناعةاالثاثIHFI100,0000.11.750المنزلي صناعةاالثاث

IFCM65,5860.03.000االنشائية  الفلوجةIFCM21,8620.03.000االنشائية  الفلوجة

185,002,201100.00312,740,623100.00

312,740,623الكلي مجموع185,002,201الكلي 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

2022/9/13

 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 عدد168,539,411

12المتدولة الشركات

5المرتفعة157,753,301

3المنخفضة

4المستقره125

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

INCP2.1002.000-4.76الكيمياوية الصناعاتVKHF0.1300.1407.69لالستثمار الخير

IICM0.8000.780-2.50الكارتون صناعاتHPAL13.12013.7704.95فلسطين فندق

HISH10.87010.700-1.56عشتار فنادقHSAD14.33015.0404.95السدير فندق

ITLI0.5200.5301.92الخفيفة الصناعات

SILT1.8201.8501.65البري 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)

HISH59,167,18037.510.700عشتار فنادقBNOR79,000,00046.90.080الشمال مصرف

HPAL29,546,50518.713.770فلسطين فندقBUND25,000,00014.80.070المتحد المصرف

HSAD27,824,02617.615.040السدير فندقIELI22,869,55913.60.620االلكترونية الصناعات

IELI14,164,1279.00.620االلكترونية الصناعاتBBAY20,000,00011.90.070بابل مصرف

INCP11,137,9647.12.000الكيمياوية الصناعاتINCP5,568,9823.32.000الكيمياوية الصناعات

BNOR6,320,0004.00.080الشمال مصرفHISH5,198,0003.110.700عشتار فنادق

IICM2,707,1001.70.780الكارتون صناعاتIICM3,440,0002.00.780الكارتون صناعات

161,076,54195.57150,866,90195.63

157,753,301الكلي مجموع168,539,411الكلي 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

2022/9/13

 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


