
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.50االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.70696,804,442 االغالق

18المتدولة الشركات0.03% التغير نسبه

4المرتفعة0.20795,133,493(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

6المستقره358

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

BIME0.1800.160-11.11االوسط الشرق مصرفHBAG9.5009.9004.21بغداد فندق

IIDP0.8800.830-5.68للتمور  العراقيةIKHC2.2002.2904.09االنشائية  الخازر

IMAP1.3601.330-2.21الدوائية المنصورHMAN26.50027.5003.77المنصور فندق

BNOI1.0401.020-1.92االهلي المصرفSMRI7.0507.3003.55العقارية  المعمورة

IHLI0.5400.530-1.85الصناعية الهالل

AISP9.8009.740-0.61البذور انتاج

TASC7.8607.840-0.25سيل اسيا

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)

BBOB233,004,27329.31.370بغداد مصرفBIME185,000,00026.50.160االوسط الشرق مصرف

TASC182,454,18522.97.840سيل اسياBBOB170,273,19224.41.370بغداد مصرف

AISP86,386,41710.99.740البذور انتاجBSUC142,000,00020.40.220سومر مصرف

SMRI71,304,5349.07.300العقارية  المعمورةBNOI57,000,0008.21.020االهلي المصرف

BNOI58,223,0007.31.020االهلي المصرفBGUC44,279,1486.40.160الخليج مصرف

IBSD45,574,1455.74.010الغازية  بغدادTASC23,269,5033.37.840سيل اسيا

BSUC30,190,0003.80.220سومر مصرفIHLI18,565,0002.70.530الصناعية الهالل

640,386,84391.90707,136,55488.93

795,133,493الكلي مجموع696,804,442الكلي 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

2022/9/26

 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 عدد222,615,449

6المتدولة الشركات

2المرتفعة97,803,330

2المنخفضة

2المستقره42

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

BEFI0.2100.200-4.76االقتصاد مصرفBLAD0.2300.26013.04االسالمي العطاء مصرف

IFCM2.9002.870-1.03االنشائية  الفلوجةBROI0.3400.3605.88األئتمان مصرف

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)

BROI74,810,34476.50.360األئتمان مصرفBROI211,440,27695.00.360األئتمان مصرف

IFCM22,135,86322.62.870االنشائية  الفلوجةIFCM7,651,1403.42.870االنشائية  الفلوجة

BEFI660,0000.70.200االقتصاد مصرفBEFI3,300,0001.50.200االقتصاد مصرف

IHFI132,4670.11.700المنزلي صناعةاالثاثVAMF111,1110.050.500لالستثمار االمين

VAMF55,5560.10.500لالستثمار االمينIHFI77,9220.041.700المنزلي صناعةاالثاث

BLAD9,1000.010.260االسالمي العطاء مصرفBLAD35,0000.020.260االسالمي العطاء مصرف

222,615,449100.0097,803,330100.00

97,803,330الكلي مجموع222,615,449الكلي 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

2022/9/26

 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 عدد181,927,686

12المتدولة الشركات

2المرتفعة111,050,865

3المنخفضة

7المستقره130

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

BBAY0.0700.060-14.29بابل مصرفHSAD14.10014.6003.55السدير فندق

INCP2.0001.950-2.50الكيمياوية الصناعاتHPAL12.70012.8000.79فلسطين فندق

HISH10.35010.250-0.97عشتار 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)

HISH58,032,00052.310.250عشتار فنادقBUND141,900,23178.00.070المتحد المصرف

SILT14,993,15013.51.900البري للنقل العراقيةSIGT9,750,0005.41.060النفطية المنتجات نقل

SIGT10,335,0009.31.060النفطية المنتجات نقلSILT7,890,8164.31.900البري للنقل العراقية

BUND9,933,0168.90.070المتحد المصرفBBAY6,461,6393.60.060بابل مصرف

HPAL7,605,0006.812.800فلسطين فندقIICM6,000,0003.30.780الكارتون صناعات

IICM4,680,0004.20.780الكارتون صناعاتHISH5,700,0003.110.250عشتار فنادق

INCP1,950,0001.81.950الكيمياوية الصناعاتITLI2,250,0001.20.520الخفيفة الصناعات

179,952,68698.91107,528,16796.83

111,050,865الكلي مجموع181,927,686الكلي 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

2022/9/26

 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


