
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

596.07االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد595.25298,008,219 االغالق

29المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

9المرتفعة0.82508,487,863-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

9المستقره379

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

IRMC6.7505.900-12.59الجاهزة االلبسةIKHC1.4501.66014.48االنشائية  الخازر

BIME0.1800.170-5.56االوسط الشرق مصرفBIBI0.2900.3003.45االستثمار مصرف

BSUC0.2200.210-4.55سومر مصرفIIEW5.4005.5001.85الهندسية لالعمال العراقية

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرفSBPT36.50037.0001.37العام للنقل العراق بغداد

IHLI0.5400.530-1.85الصناعية الهاللAIPM4.9004.9501.02اللحوم تسويق

IMOS5.2205.150-1.34الحديثة الخياطةBBOB1.3601.3700.74بغداد مصرف

IIDP0.8300.820-1.20للتمور  العراقيةIKLV1.4001.4100.71اللقاحات النتاج الكندي

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)

BBOB155,692,67630.61.370بغداد مصرفBBOB114,451,66238.41.370بغداد مصرف

IBSD67,208,22313.24.050الغازية  بغدادBNOI61,660,87820.70.960االهلي المصرف

BNOI59,194,44311.60.960االهلي المصرفBSUC30,000,00010.10.210سومر مصرف

TASC46,889,2229.27.840سيل اسياBCOI25,495,4688.60.510التجاري المصرف

AISP34,041,3286.710.000البذور انتاجIBSD16,687,1405.64.050الغازية  بغداد

HBAY28,110,8005.5100.000بابل فندقBIME12,291,6664.10.170االوسط الشرق مصرف

SMRI23,742,5154.77.300العقارية  المعمورةIMAP9,103,7293.11.270الدوائية المنصور

269,690,54390.50414,879,20781.59

508,487,863الكلي مجموع298,008,219الكلي 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

2022/9/19

 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 عدد12,374,796,451

7المتدولة الشركات

1المرتفعة2,501,655,084

1المنخفضة

5المستقره30

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

IFCM2.9702.950-0.67االنشائية  الفلوجةVZAF0.3700.4008.11لالستثمار الزوراء

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)

BEFI2,468,589,24498.70.200االقتصاد مصرفBEFI12,342,951,22299.70.200االقتصاد مصرف

BINI22,500,0000.91.000االسالمي العراق نور مصرفBINI22,500,0000.21.000االسالمي العراق نور مصرف

HASH7,060,0000.39.000اشور فندقBROI8,000,0000.10.330األئتمان مصرف

BROI2,640,0000.10.330األئتمان مصرفHASH781,5000.019.000اشور فندق

IHFI737,3390.031.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI433,7290.0041.700المنزلي صناعةاالثاث

IFCM88,5000.0042.950االنشائية  الفلوجةVZAF100,0000.0010.400لالستثمار الزوراء

VZAF40,0000.0020.400لالستثمار الزوراءIFCM30,0000.00022.950االنشائية  الفلوجة

12,374,796,451100.002,501,655,084100.00

2,501,655,084الكلي مجموع12,374,796,451الكلي 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

2022/9/19

 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 (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد18,045,973

10المتدولة الشركات

4المرتفعة43,513,477

4المنخفضة

2المستقره71

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

BNOR0.0800.070-12.50الشمال مصرفVKHF0.1600.1706.25لالستثمار الخير

INCP1.9501.870-4.10الكيمياوية الصناعاتHSAD15.00015.1501.00السدير فندق

ITLI0.5200.500-3.85الخفيفة الصناعاتHPAL13.91013.9800.50فلسطين فندق

IICM0.7600.750-1.32الكارتون صناعاتHISH11.25011.3000.44عشتار فنادق

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)

HISH30,657,25070.511.300عشتار فنادقBNOR7,291,66640.40.070الشمال مصرف

INCP4,123,0189.51.870الكيمياوية الصناعاتIICM5,438,17030.10.750الكارتون صناعات

IICM4,093,5189.40.750الكارتون صناعاتHISH2,710,00015.011.300عشتار فنادق

HSAD3,352,4727.715.150السدير فندقINCP2,179,15412.11.870الكيمياوية الصناعات

HPAL699,0001.613.980فلسطين فندقHSAD222,5381.215.150السدير فندق

BNOR510,4171.20.070الشمال مصرفIELI74,9960.40.600االلكترونية الصناعات

IELI44,9980.10.600االلكترونية الصناعاتITLI54,1320.30.500الخفيفة الصناعات

17,970,65699.5843,480,67299.92

43,513,477الكلي مجموع18,045,973الكلي 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

2022/9/19

 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


