
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

594.20االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.50509,897,678 االغالق

22المتدولة الشركات0.62-% التغير نسبه

7المرتفعة3.70672,202,802-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

6المستقره473

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

HMAN28.00026.500-5.36المنصور فندقIMAP1.2701.3607.09الدوائية المنصور

HBAG10.0009.500-5.00بغداد فندقBIME0.1700.1805.88االوسط الشرق مصرف

HNTI10.90010.500-3.67السياحية االستثماراتBSUC0.2100.2204.76سومر مصرف

SMRI7.2607.050-2.89العقارية  المعمورةIKHC2.1002.2004.76االنشائية  الخازر

BBOB1.4001.370-2.14بغداد مصرفBNOI1.0101.0402.97االهلي المصرف

SKTA2.6502.610-1.51الكرخ العاب مدينةIIDP0.8600.8802.33للتمور  العراقية

AISP9.9109.800-1.11البذور انتاجIMOS5.1705.2501.55الحديثة الخياطة

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)

BNOI177,799,20026.51.040االهلي المصرفBGUC173,000,00033.90.160الخليج مصرف

AISP132,211,20819.79.800البذور انتاجBNOI171,890,00033.71.040االهلي المصرف

IBSD104,713,24715.64.020الغازية  بغدادBSUC44,252,4568.70.220سومر مصرف

TASC85,813,81212.87.860سيل اسياIBSD26,035,3675.14.020الغازية  بغداد

SMRI37,656,5255.67.050العقارية  المعمورةBIME20,950,0004.10.180االوسط الشرق مصرف

BGUC27,680,0004.10.160الخليج مصرفIMAP15,775,2043.11.360الدوائية المنصور

IMAP20,684,4953.11.360الدوائية المنصورBBOB15,000,0002.91.370بغداد مصرف

466,903,02791.57586,558,48687.26

672,202,802الكلي مجموع509,897,678الكلي 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

2022/9/25

 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 عدد19,293,766

4المتدولة الشركات

1المرتفعة27,734,402

1المنخفضة

2المستقره20

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

BEFI0.2200.210-4.55االقتصاد مصرفVZAF0.4300.50016.28لالستثمار الزوراء

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)

IFCM17,400,00062.72.900االنشائية  الفلوجةBEFI8,010,00041.50.210االقتصاد مصرف

IHFI8,647,40231.21.700المنزلي صناعةاالثاثIFCM6,000,00031.12.900االنشائية  الفلوجة

BEFI1,662,0006.00.210االقتصاد مصرفIHFI5,233,76627.11.700المنزلي صناعةاالثاث

VZAF25,0000.10.500لالستثمار الزوراءVZAF50,0000.30.500لالستثمار الزوراء

19,293,766100.0027,734,402100.00

27,734,402الكلي مجموع19,293,766الكلي 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

2022/9/25

 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 لشركاتا) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد110,518,020

11المتدولة الشركات

3المرتفعة104,701,798

3المنخفضة

5المستقره150

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

HISH10.81010.350-4.26عشتار فنادقAMAP0.2800.43053.57الحيواني لالنتاج الحديثة

HSAD14.60014.100-3.42السدير فندقSIGT1.0101.0604.95النفطية المنتجات نقل

HPAL13.00012.700-2.31فلسطين فندقINCP1.9902.0000.50الكيمياوية 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)

HISH47,511,83845.410.350عشتار فنادقBUND60,000,00054.30.070المتحد المصرف

SIGT21,616,54120.61.060النفطية المنتجات نقلSIGT20,916,21718.91.060النفطية المنتجات نقل

SILT13,400,00012.81.900البري للنقل العراقيةITLI12,300,00011.10.520الخفيفة الصناعات

ITLI6,433,0006.10.520الخفيفة الصناعاتSILT7,050,0006.41.900البري للنقل العراقية

HPAL4,035,2413.912.700فلسطين فندقHISH4,514,7674.110.350عشتار فنادق

BUND3,655,0003.50.070المتحد المصرفIICM2,465,0002.20.780الكارتون صناعات

HSAD3,050,7772.914.100السدير فندقINCP1,485,0001.32.000الكيمياوية الصناعات

108,730,98498.3899,702,39895.23

104,701,798الكلي مجموع110,518,020الكلي 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

2022/9/25

 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


