
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

595.25االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد592.98518,528,957 االغالق

28المتدولة الشركات0.38-% التغير نسبه

4المرتفعة2.27699,770,039-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره378

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

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفIKHC1.6601.90014.46االنشائية  الخازر

BIME0.1700.160-5.88االوسط الشرق مصرفBMNS0.4800.5106.25المنصور مصرف

HMAN31.00029.500-4.84المنصور فندقSBPT37.00038.5004.05العام للنقل العراق بغداد

SKTA2.6202.500-4.58الكرخ العاب مدينةHNTI11.25011.3500.89السياحية االستثمارات

IRMC5.9005.700-3.39الجاهزة االلبسة

BASH0.4400.430-2.27اشور مصرف

IMAP1.2701.250-1.57الدوائية المنصور

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)

TASC314,373,21744.97.840سيل اسياBIME118,309,22522.80.160االوسط الشرق مصرف

BBOB85,972,11012.31.370بغداد مصرفBSUC117,289,54422.60.210سومر مصرف

IBSD61,230,9848.84.040الغازية  بغدادBBOB62,753,36512.11.370بغداد مصرف

SMRI46,207,2346.67.190العقارية  المعمورةBCOI60,240,00011.60.510التجاري المصرف

BCOI30,839,8004.40.510التجاري المصرفTASC40,050,1017.77.840سيل اسيا

AISP25,277,3233.69.960البذور انتاجBMNS35,426,0006.80.510المنصور مصرف

BSUC24,630,8043.50.210سومر مصرفBNOI25,000,0004.80.960االهلي المصرف

459,068,23588.53588,531,47384.10

699,770,039الكلي مجموع518,528,957الكلي 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

2022/9/20

 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 عدد17,027,516,743

3المتدولة الشركات

1المرتفعة3,419,452,045

0المنخفضة

2المستقره48

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH9.00010.25013.89اشور 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)

BEFI3,400,857,46599.50.200االقتصاد مصرفBEFI17,003,957,96799.90.200االقتصاد مصرف

HASH11,194,2390.310.250اشور فندقBROI22,425,2760.10.330األئتمان مصرف

BROI7,400,3410.20.330األئتمان مصرفHASH1,133,5000.0110.250اشور فندق

17,027,516,743100.003,419,452,045100.00

3,419,452,045الكلي مجموع17,027,516,743الكلي 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

2022/9/20

ربحية 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 عدد314,576,913

9المتدولة الشركات

1المرتفعة71,475,795

8المنخفضة

0المستقره103

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفITLI0.5000.5204.00الخفيفة الصناعات

SIGT1.0100.970-3.96النفطية المنتجات نقل

SILT1.9701.900-3.55البري للنقل العراقية

HPAL13.98013.510-3.36فلسطين فندق

INCP1.8701.810-3.21الكيمياوية الصناعات

HISH11.30011.000-2.65عشتار فنادق

IELI0.6000.590-1.67االلكترونية الصناعات

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)

HISH26,127,90036.611.000عشتار فنادقBUND298,158,10394.80.060المتحد المصرف

BUND17,889,48625.00.060المتحد المصرفINCP8,316,4772.61.810الكيمياوية الصناعات

INCP15,132,49521.21.810الكيمياوية الصناعاتIELI3,382,6851.10.590االلكترونية الصناعات

HPAL4,256,1006.013.510فلسطين فندقHISH2,370,0000.811.000عشتار فنادق

HSAD4,189,2785.915.000السدير فندقITLI653,8320.20.520الخفيفة الصناعات

IELI1,995,7842.80.590االلكترونية الصناعاتSIGT607,9990.20.970النفطية المنتجات نقل

SILT950,0001.31.900البري للنقل العراقيةSILT500,0000.21.900البري للنقل العراقية

313,989,09699.8170,541,04398.69

71,475,795الكلي مجموع314,576,913الكلي 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

2022/9/20

 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


