
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

594.94االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد593.95304,503,998 االغالق

24المتدولة الشركات0.17-% التغير نسبه

7المرتفعة0.99511,756,522-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره298

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

HBAG11.75010.800-8.09بغداد فندقIRMC6.1506.5005.69الجاهزة االلبسة

SNUC0.4700.460-2.13للمقاوالت النخبةTZNI2.1102.2104.74لالتصاالت الخاتم

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرفHMAN29.10030.2503.95المنصور فندق

AISP10.15010.070-0.79البذور انتاجHNTI10.85011.2003.23السياحية االستثمارات

BBOB1.3701.360-0.73بغداد مصرفIIDP0.8400.8501.19للتمور  العراقية

IBSD4.0504.040-0.25الغازية  بغدادSMRI7.2407.2800.55العقارية  المعمورة

SMOF11.60011.6500.43االلعاب لمدن الموصل

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)

AISP128,939,79725.210.070البذور انتاجBNOI122,500,00040.20.960االهلي المصرف

BNOI117,710,00023.00.960االهلي المصرفBSUC96,500,00031.70.210سومر مصرف

TASC64,747,18112.77.850سيل اسياBMNS14,172,6304.70.480المنصور مصرف

HMAN33,708,3856.630.250المنصور فندقAISP12,809,5444.210.070البذور انتاج

IBSD32,832,4266.44.040الغازية  بغدادBCOI8,560,0002.80.510التجاري المصرف

SMRI30,843,9176.07.280العقارية  المعمورةTASC8,243,2802.77.850سيل اسيا

SMOF26,795,0005.211.650االلعاب لمدن الموصلIBSD8,115,2202.74.040الغازية  بغداد

270,900,67488.96435,576,70685.11

511,756,522الكلي مجموع304,503,998الكلي 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

2022/9/14

 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 عدد5,919,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة15,461,680

2المنخفضة

1المستقره22

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

BEFI0.2100.200-4.76االقتصاد مصرفHASH9.7509.9802.36اشور فندق

IHFI1.7501.700-2.86المنزلي صناعةاالثاث

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)

HASH13,682,68088.59.980اشور فندقBROI3,800,00064.20.330األئتمان مصرف

BROI1,254,0008.10.330األئتمان مصرفHASH1,369,00023.19.980اشور فندق

IHFI425,0002.71.700المنزلي صناعةاالثاثBEFI500,0008.40.200االقتصاد مصرف

BEFI100,0000.60.200االقتصاد مصرفIHFI250,0004.21.700المنزلي صناعةاالثاث

5,919,000100.0015,461,680100.00

15,461,680الكلي مجموع5,919,000الكلي 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

2022/9/14

 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 عدد144,676,329

12المتدولة الشركات

4المرتفعة159,207,826

3المنخفضة

5المستقره212

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

HPAL13.77013.250-3.78فلسطين فندقVKHF0.1400.1507.14لالستثمار الخير

HSAD15.04014.750-1.93السدير فندقHISH10.70011.1504.21عشتار فنادق

IICM0.7800.770-1.28الكارتون صناعاتSIGT0.9801.0103.06النفطية المنتجات نقل

SILT1.8501.8902.16البري 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)

HISH92,165,20457.911.150عشتار فنادقBUND96,500,00066.70.070المتحد المصرف

HPAL16,062,95010.113.250فلسطين فندقIICM16,061,79611.10.770الكارتون صناعات

HSAD14,885,5249.314.750السدير فندقBNOR10,000,0006.90.080الشمال مصرف

IICM12,253,8477.70.770الكارتون صناعاتHISH8,185,2965.711.150عشتار فنادق

SILT9,447,8005.91.890البري للنقل العراقيةSILT4,990,0003.41.890البري للنقل العراقية

BUND6,755,0004.20.070المتحد المصرفITLI3,500,0002.40.530الخفيفة الصناعات

INCP4,260,0002.72.000الكيمياوية الصناعاتINCP2,130,0001.52.000الكيمياوية الصناعات

141,367,09297.71155,830,32697.88

159,207,826الكلي مجموع144,676,329الكلي 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

2022/9/14

 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


