
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

593.95االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد596.07323,397,342 االغالق

21المتدولة الشركات0.36% التغير نسبه

7المرتفعة2.12589,026,209(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

10المستقره363

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

IIDP0.8500.830-2.35للتمور  العراقيةBSUC0.2100.2204.76سومر مصرف

IHLI0.5500.540-1.82الصناعية الهاللIRMC6.5006.7503.85الجاهزة االلبسة

SBPT37.00036.500-1.35العام للنقل العراق بغدادHMAN30.25031.0002.48المنصور فندق

SKTA2.6502.620-1.13الكرخ العاب مدينةBCOI0.5100.5201.96التجاري المصرف

SMRI7.2807.3400.82العقارية  المعمورة

IMOS5.2005.2200.38الحديثة الخياطة

AISP10.07010.0800.10البذور انتاج

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)

IBSD152,844,39325.94.040الغازية  بغدادBSUC174,000,00053.80.220سومر مصرف

HMAN114,538,44319.431.000المنصور فندقIBSD38,140,89911.84.040الغازية  بغداد

AISP87,982,99314.910.080البذور انتاجBBOB26,000,0008.01.360بغداد مصرف

TASC47,257,0008.07.850سيل اسياBNOI20,200,0006.20.960االهلي المصرف

SMRI42,085,8647.17.340العقارية  المعمورةBCOI18,400,0005.70.520التجاري المصرف

BBOB35,435,0006.01.360بغداد مصرفAISP8,732,9552.710.080البذور انتاج

BSUC35,250,0006.00.220سومر مصرفIHLI7,500,0002.30.540الصناعية الهالل

292,973,85490.59515,393,69387.50

589,026,209الكلي مجموع323,397,342الكلي 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

2022/9/15

 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 عدد4,056,224

5المتدولة الشركات

0المرتفعة8,926,215

2المنخفضة

3المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH9.9809.000-9.82اشور فندق

IFCM3.0002.970-1.00االنشائية  الفلوجة

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)

HASH7,501,32084.09.000اشور فندقBROI2,000,00049.30.330األئتمان مصرف

BROI660,0007.40.330األئتمان مصرفBEFI987,12424.30.200االقتصاد مصرف

IFCM297,0003.32.970االنشائية  الفلوجةHASH810,00020.09.000اشور فندق

IHFI270,4703.01.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI159,1003.91.700المنزلي صناعةاالثاث

BEFI197,4252.20.200االقتصاد مصرفIFCM100,0002.52.970االنشائية  الفلوجة

4,056,224100.008,926,215100.00

8,926,215الكلي مجموع4,056,224الكلي 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

2022/9/15

 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



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

: بتاريخ (المفصحة غير لشركاتا) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد32,975,167

12المتدولة الشركات

5المرتفعة92,710,253

4المنخفضة

3المستقره130

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

IELI0.6200.600-3.23االلكترونية الصناعاتVKHF0.1500.1606.67لالستثمار الخير

INCP2.0001.950-2.50الكيمياوية الصناعاتHPAL13.25013.9104.98فلسطين فندق

ITLI0.5300.520-1.89الخفيفة الصناعاتSILT1.8901.9704.23البري للنقل العراقية

IICM0.7700.760-1.30الكارتون صناعاتHSAD14.75015.0001.69السدير فندق

HISH11.15011.2500.90عشتار 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)

HISH56,731,31061.211.250عشتار فنادقBUND13,000,00039.40.070المتحد المصرف

HPAL24,816,57826.813.910فلسطين فندقHISH5,102,81015.511.250عشتار فنادق

HSAD3,823,4504.115.000السدير فندقBNOR4,750,00014.40.080الشمال مصرف

SILT2,484,0802.71.970البري للنقل العراقيةITLI2,982,2129.00.520الخفيفة الصناعات

ITLI1,550,7351.70.520الخفيفة الصناعاتBBAY2,000,0006.10.070بابل مصرف

INCP975,0001.11.950الكيمياوية الصناعاتHPAL1,800,0005.513.910فلسطين فندق

BUND910,0001.00.070المتحد المصرفSILT1,313,2704.01.970البري للنقل العراقية

30,948,29293.8591,291,15398.47

92,710,253الكلي مجموع32,975,167الكلي 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

2022/9/15

 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


