
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

593.24االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد594.20467,200,073 االغالق

24المتدولة الشركات0.16% التغير نسبه

10المرتفعة0.96904,554,676(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

3المستقره424

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

HMAN29.50028.000-5.08المنصور فندقBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

BSUC0.2200.210-4.55سومر مصرفBIME0.1600.1706.25االوسط الشرق مصرف

HNTI11.35010.900-3.96السياحية االستثماراتBMNS0.4800.5004.17المنصور مصرف

IKHC2.1802.100-3.67االنشائية  الخازرIIDP0.8300.8603.61للتمور  العراقية

IRMC5.9005.700-3.39الجاهزة االلبسةBBOB1.3701.4002.19بغداد مصرف

HBAG10.25010.000-2.44بغداد فندقBNOI0.9901.0102.02االهلي المصرف

IHLI0.5500.540-1.82الصناعية الهاللSKTA2.6002.6501.92الكرخ العاب مدينة

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)

TASC289,648,14432.07.870سيل اسياBBOB148,700,00031.81.400بغداد مصرف

BBOB207,423,50022.91.400بغداد مصرفBNOI125,147,96726.81.010االهلي المصرف

BNOI125,586,72213.91.010االهلي المصرفBGUC74,842,90916.00.160الخليج مصرف

AISP112,603,95012.49.910البذور انتاجTASC36,837,2157.97.870سيل اسيا

SMRI71,653,9307.97.260العقارية  المعمورةBSUC20,000,0004.30.210سومر مصرف

IBSD29,524,5813.34.020الغازية  بغدادIHLI12,000,0002.60.540الصناعية الهالل

BGUC11,894,8651.30.160الخليج مصرفAISP11,306,1992.49.910البذور انتاج

428,834,29091.79848,335,69393.78

904,554,676الكلي مجموع467,200,073الكلي 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

2022/9/22

 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 عدد6,620,716

3المتدولة الشركات

2المرتفعة13,443,853

1المنخفضة

0المستقره20

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

IFCM2.9602.900-2.03االنشائية  الفلوجةBROI0.3300.3403.03األئتمان مصرف

IHFI1.6701.7001.80المنزلي صناعةاالثاث

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)

IFCM7,212,30053.62.900االنشائية  الفلوجةIHFI3,595,99254.31.700المنزلي صناعةاالثاث

IHFI6,036,14744.91.700المنزلي صناعةاالثاثIFCM2,450,00037.02.900االنشائية  الفلوجة

BROI195,4061.50.340األئتمان مصرفBROI574,7248.70.340األئتمان مصرف

6,620,716100.0013,443,853100.00

13,443,853الكلي مجموع6,620,716الكلي 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

2022/9/22

 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 عدد44,367,401

12المتداولة الشركات

2المرتفعة76,605,974

3المنخفضة

7المستقره138

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

ITLI0.5400.520-3.70الخفيفة الصناعاتBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

HISH11.00010.810-1.73عشتار فنادقINCP1.9001.9904.74الكيمياوية الصناعات

HPAL13.20013.000-1.52فلسطين فندق

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)

HISH47,051,43061.410.810عشتار فنادقITLI10,750,00024.20.520الخفيفة الصناعات

SIGT6,413,5008.41.010النفطية المنتجات نقلBBAY10,000,00022.50.070بابل مصرف

ITLI5,617,5007.30.520الخفيفة الصناعاتIICM6,683,29715.10.780الكارتون صناعات

INCP5,436,3367.11.990الكيمياوية الصناعاتSIGT6,350,00014.31.010النفطية المنتجات نقل

IICM5,097,9726.70.780الكارتون صناعاتHISH4,307,0009.710.810عشتار فنادق

HSAD2,190,0002.914.600السدير فندقINCP2,781,3286.31.990الكيمياوية الصناعات

HPAL1,973,0232.613.000فلسطين فندقBNOR1,075,0002.40.080الشمال مصرف

41,946,62594.5473,779,76196.31

76,605,974الكلي مجموع44,367,401الكلي 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

2022/9/22

 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


