
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

592.98االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد593.24326,705,787 االغالق

31المتدولة الشركات0.04% التغير نسبه

14المرتفعة0.26594,486,633(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره415

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

BMNS0.5100.480-5.88المنصور مصرفIKHC1.9002.18014.74االنشائية  الخازر

HBAG10.80010.250-5.09بغداد فندقBIIB0.4100.4304.88االسالمي  المصرف

SNUC0.4600.450-2.17للمقاوالت النخبةBSUC0.2100.2204.76سومر مصرف

BELF0.5300.520-1.89ايالف مصرفSKTA2.5002.6004.00الكرخ العاب مدينة

AAHP0.8800.870-1.14الزراعي لالنتاج االهليةIHLI0.5300.5503.77الصناعية الهالل

IKLV1.4001.390-0.71اللقاحات النتاج الكنديIRMC5.7005.9003.51الجاهزة االلبسة

IITC15.70015.690-0.06للسجاد العراقيةBNOI0.9600.9903.13االهلي المصرف

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)

TASC168,729,40628.47.860سيل اسياBNOI78,967,58424.20.990االهلي المصرف

AISP116,150,26119.510.030البذور انتاجBGUC61,400,00018.80.150الخليج مصرف

BNOI77,349,38313.00.990االهلي المصرفBSUC49,000,00015.00.220سومر مصرف

BBOB58,525,2869.81.370بغداد مصرفBBOB42,741,08513.11.370بغداد مصرف

IBSD44,853,5287.54.040الغازية  بغدادTASC21,491,4536.67.860سيل اسيا

SMRI30,576,0005.17.280العقارية  المعمورةIMAP13,970,0004.31.270الدوائية المنصور

HMAN19,974,9203.429.500المنصور فندقAISP11,623,5213.610.030البذور انتاج

279,193,64385.46516,158,78586.82

594,486,633الكلي مجموع326,705,787الكلي 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

2022/9/21

 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 عدد18,723,890

5المتدولة الشركات

3المرتفعة7,389,424

1المنخفضة

1المستقره18

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

IHFI1.7001.670-1.76المنزلي صناعةاالثاثBEFI0.2000.22010.00االقتصاد مصرف

VZAF0.4000.4307.50لالستثمار الزوراء

IFCM2.9502.9600.34االنشائية  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)

BEFI3,648,75749.40.220االقتصاد مصرفBEFI17,351,22292.70.220االقتصاد مصرف

IFCM3,497,73747.42.960االنشائية  الفلوجةIFCM1,181,6686.32.960االنشائية  الفلوجة

IHFI215,4302.91.670المنزلي صناعةاالثاثIHFI129,0000.71.670المنزلي صناعةاالثاث

VZAF21,5000.30.430لالستثمار الزوراءVZAF50,0000.30.430لالستثمار الزوراء

NAME6,0000.0010.500للتأمين االمينNAME12,0000.0040.500للتأمين االمين

18,723,890100.007,389,424100.00

7,389,424الكلي مجموع18,723,890الكلي 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

2022/9/21

 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 عدد101,199,630

14المتدولة الشركات

5المرتفعة132,984,062

4المنخفضة

5المستقره200

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

VKHF0.1700.150-11.76لالستثمار الخيرBNOR0.0700.08014.29الشمال مصرف

IMCM0.5000.480-4.00الحديثة االنشائيةINCP1.8101.9004.97الكيمياوية الصناعات

HSAD15.00014.600-2.67السدير فندقSIGT0.9701.0104.12النفطية المنتجات نقل

HPAL13.51013.200-2.29فلسطين فندقIICM0.7500.7804.00الكارتون صناعات

ITLI0.5200.5403.85الخفيفة الصناعات

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)

HISH69,583,38652.311.000عشتار فنادقBBAY36,090,00035.70.070بابل مصرف

INCP26,811,82920.21.900الكيمياوية الصناعاتBUND17,291,66617.10.060المتحد المصرف

HPAL9,235,4856.913.200فلسطين فندقINCP14,308,70914.11.900الكيمياوية الصناعات

SILT7,378,1665.51.900البري للنقل العراقيةITLI9,790,7719.70.540الخفيفة الصناعات

HSAD5,543,5024.214.600السدير فندقHISH6,296,0266.211.000عشتار فنادق

ITLI5,263,3724.00.540الخفيفة الصناعاتBNOR5,291,6665.20.080الشمال مصرف

SIGT4,528,1653.41.010النفطية المنتجات نقلSIGT4,506,1044.51.010النفطية المنتجات نقل

93,574,94292.47128,343,90596.51

132,984,062الكلي مجموع101,199,630الكلي 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

2022/9/21

 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


