
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.70االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد598.161,151,627,712 االغالق

27المتدولة الشركات1.26% التغير نسبه

14المرتفعة7.46952,512,277(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

8المستقره424

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

SBPT38.50036.750-4.55العام للنقل العراق بغدادBGUC0.1600.18012.50الخليج مصرف

HBAG9.9009.500-4.04بغداد فندقAIPM5.0005.60012.00اللحوم تسويق

AAHP0.8700.860-1.15الزراعي لالنتاج االهليةBIME0.1600.1706.25االوسط الشرق مصرف

HMAN27.50027.300-0.73المنصور فندقBBOB1.3701.4405.11بغداد مصرف

AISP9.7409.680-0.62البذور انتاجBNOI1.0201.0704.90االهلي المصرف

IHLI0.5300.5503.77الصناعية الهالل

IMAP1.3301.3602.26الدوائية 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)

TASC242,508,69725.57.850سيل اسياBGUC485,571,27542.20.180الخليج مصرف

BBOB184,772,81719.41.440بغداد مصرفBSUC189,500,00016.50.220سومر مصرف

BNOI162,649,99217.11.070االهلي المصرفBNOI155,241,50213.51.070االهلي المصرف

AISP95,975,30010.19.680البذور انتاجBBOB132,095,15111.51.440بغداد مصرف

BGUC83,947,1058.80.180الخليج مصرفBIME87,301,9527.60.170االوسط الشرق مصرف

IBSD42,301,2524.44.020الغازية  بغدادTASC30,932,1902.77.850سيل اسيا

BSUC39,925,0004.20.220سومر مصرفBMNS18,000,0001.60.500المنصور مصرف

1,098,642,07095.40852,080,16389.46

952,512,277الكلي مجموع1,151,627,712الكلي 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

2022/9/27

 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 عدد60,422,488

4المتدولة الشركات

1المرتفعة54,103,812

1المنخفضة

2المستقره57

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

BROI0.3600.350-2.78األئتمان مصرفIHFI1.7001.7100.59المنزلي 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)

IFCM28,811,54853.32.870االنشائية  الفلوجةBROI39,000,00064.50.350األئتمان مصرف

BROI13,675,00025.30.350األئتمان مصرفBMUI11,000,00018.21.000االسالمي المستشار مصرف

BMUI11,000,00020.31.000االسالمي المستشار مصرفIFCM10,061,51516.72.870االنشائية  الفلوجة

IHFI617,2641.11.710المنزلي صناعةاالثاثIHFI360,9730.61.710المنزلي صناعةاالثاث

60,422,488100.0054,103,812100.00

54,103,812الكلي مجموع60,422,488الكلي 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

2022/9/27

 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 الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد66,514,479

15المتدولة الشركات

6المرتفعة58,055,932

3المنخفضة

6المستقره96

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

VZAF0.5000.450-10.00لالستثمار الزوراءBBAY0.0600.07016.67بابل مصرف

AMAP0.4300.410-4.65الحيواني لالنتاج الحديثةVKHF0.1500.1606.67لالستثمار الخير

SIGT1.0601.050-0.94النفطية المنتجات نقلITLI0.5200.5403.85الخفيفة الصناعات

IELI0.5900.6103.39االلكترونية الصناعات

IICM0.7800.8002.56الكارتون صناعات

HPAL12.80012.9000.78فلسطين 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)

HISH23,626,25040.710.250عشتار فنادقBNOR13,173,38219.80.080الشمال مصرف

INCP10,295,70017.71.950الكيمياوية الصناعاتBBAY12,768,89519.20.070بابل مصرف

SILT6,937,52311.91.900البري للنقل العراقيةAMAP10,000,00015.00.410الحيواني لالنتاج الحديثة

ITLI4,385,9737.60.540الخفيفة الصناعاتITLI8,357,64012.60.540الخفيفة الصناعات

AMAP4,100,0007.10.410الحيواني لالنتاج الحديثةBUND6,000,0009.00.070المتحد المصرف

HPAL3,890,0006.712.900فلسطين فندقINCP5,360,0008.11.950الكيمياوية الصناعات

IICM1,195,0002.10.800الكارتون صناعاتSILT3,651,3285.51.900البري للنقل العراقية

59,311,24589.1754,430,44693.76

58,055,932الكلي مجموع66,514,479الكلي 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

2022/9/27

 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


