
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

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

601.15االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد605.07707,210,385 االغالق

24المتدولة الشركات0.65% التغير نسبه

13المرتفعة3.921,160,028,615(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

9المستقره389

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

%

SBPT37.50037.000-1.33الركاب لنقل بغدادAIPM6.4406.9507.92اللحوم تسويق

HBAG9.1009.000-1.10بغداد فندقBASH0.4300.4504.65اشور مصرف

IHLI0.5400.5603.70الصناعية الهالل

IMOS5.4005.6003.70الحديثة الخياطة

IKHC2.3502.4202.98االنشائية  الخازر

BMNS0.5000.5102.00المنصور مصرف

HMAN27.00027.5001.85المنصور 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)

BBOB318,409,44927.41.490بغداد مصرفBBOB214,821,62130.41.490بغداد مصرف

SMRI204,246,06217.67.450العقارية  المعمورةBNOI174,420,00024.71.080االهلي المصرف

BNOI186,767,80016.11.080االهلي المصرفBIME77,000,00010.90.170االوسط الشرق مصرف

TASC184,948,75015.97.850سيل اسياBGUC69,904,2249.90.180الخليج مصرف

IBSD92,263,8108.04.020الغازية  بغدادBSUC50,000,0007.10.220سومر مصرف

AISP50,312,3144.39.700البذور انتاجSMRI27,571,9593.97.450العقارية  المعمورة

IMAP21,203,0001.81.380الدوائية المنصورTASC23,590,0003.37.850سيل اسيا

637,307,80490.121,058,151,18591.22

1,160,028,615الكلي مجموع707,210,385الكلي 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

2022/9/29

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

34المدرجة الشركات عدد1,103,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة3,115,130

1المنخفضة

2المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

  التغير

%

IFCM2.8502.830-0.70االنشائية  الفلوجة

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)

IFCM3,113,00099.92.830االنشائية  الفلوجةIFCM1,100,00099.72.830االنشائية  الفلوجة

IHFI1,7100.11.710المنزلي صناعةاالثاثBLAD2,0000.20.210االسالمي العطاء مصرف

BLAD4200.010.210االسالمي العطاء مصرفIHFI1,0000.11.710المنزلي صناعةاالثاث

1,103,000100.003,115,130100.00

3,115,130الكلي مجموع1,103,000الكلي 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

2022/9/29

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

: بتاريخ (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد288,447,574

11المتدولة الشركات

2المرتفعة93,868,647

5المنخفضة

4المستقره161

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

INCP1.9501.900-2.56الكٌمٌاوٌة الصناعاتBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

HISH10.0009.800-2.00عشتار فنادقITLI0.5300.5401.89الخفٌفة الصناعات

HPAL12.50012.400-0.80فلسطٌن فندق

SILT1.9101.900-0.52البري للنقل العراقٌة

HSAD14.60014.550-0.34السدٌر فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

HISH50,003,11053.39.800عشتار فنادقBNOR239,000,00082.90.070الشمال مصرف

BNOR16,730,00017.80.070الشمال مصرفBUND16,219,4125.60.070المتحد المصرف

SILT7,419,5417.91.900البري للنقل العراقٌةITLI11,500,0004.00.540الخفٌفة الصناعات

ITLI6,250,0006.70.540الخفٌفة الصناعاتIELI7,885,0762.70.610االلكترونٌة الصناعات

IELI4,762,2595.10.610االلكترونٌة الصناعاتHISH5,157,0001.89.800عشتار فنادق

INCP4,750,0005.11.900الكٌمٌاوٌة الصناعاتSILT3,890,8111.31.900البري للنقل العراقٌة

HPAL1,910,0842.012.400فلسطٌن فندقINCP2,500,0000.91.900الكٌمٌاوٌة الصناعات

286,152,29999.2091,824,99397.82

93,868,647الكلي مجموع288,447,574الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2022/9/29

 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


