
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.16االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد601.15578,749,273 االغالق

24المتدولة الشركات0.50% التغير نسبه

8المرتفعة2.99752,396,695(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

11المستقره355

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

SNUC0.4600.440-4.35للمقاوالت النخبةAIPM5.6006.44015.00اللحوم تسويق

HBAG9.5009.100-4.21بغداد فندقBBOB1.4401.4802.78بغداد مصرف

IHLI0.5500.540-1.82الصناعية الهاللSBPT36.75037.5002.04العام للنقل العراق بغداد

HMAN27.30027.000-1.10المنصور فندقIMOS5.3205.4001.50الحديثة الخياطة

AISP9.6809.670-0.10البذور انتاجIIDP0.8300.8401.20للتمور  العراقية

SMOF11.55011.6500.87االلعاب لمدن الموصل

IKHC2.3302.3500.86االنشائية  الخازر

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)

BNOI328,015,50743.61.070االهلي المصرفBNOI305,755,51052.81.070االهلي المصرف

BBOB102,219,90013.61.480بغداد مصرفBBOB69,960,00012.11.480بغداد مصرف

SMRI91,983,82412.27.380العقارية  المعمورةBGUC53,800,0009.30.180الخليج مصرف

TASC64,439,7448.67.850سيل اسياBSUC50,535,4548.70.220سومر مصرف

AISP48,740,1816.59.670البذور انتاجNGIR23,500,0004.10.420للتأمين الخليج

IBSD48,133,2296.44.020الغازية  بغدادBIME14,764,0022.60.170االوسط الشرق مصرف

BSUC11,117,8001.50.220سومر مصرفSMRI12,500,0002.27.380العقارية  المعمورة

530,814,96691.72694,650,18592.32

752,396,695الكلي مجموع578,749,273الكلي 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

2022/9/28

 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 السوق) التداول جلســة ملخص
 

34المدرجة الشركات عدد12,017,898

3المتدولة الشركات

0المرتفعة25,835,399

2المنخفضة

1المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BLAD0.2600.210-19.23االسالمي العطاء مصرف

IFCM2.8702.850-0.70االنشائية  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)

IFCM25,026,89196.92.850االنشائية  الفلوجةIFCM8,834,52373.52.850االنشائية  الفلوجة

BLAD458,5091.80.210االسالمي العطاء مصرفBLAD2,183,37518.20.210االسالمي العطاء مصرف

BROI350,0001.40.350األئتمان مصرفBROI1,000,0008.30.350األئتمان مصرف

12,017,898100.0025,835,399100.00

25,835,399الكلي مجموع12,017,898الكلي 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

2022/9/28

 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 الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد213,590,465

8المتدولة الشركات

1المرتفعة65,642,562

5المنخفضة

2المستقره80

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 المصرفSILT1.9001.9100.53البري للنقل العراقية

BNOR0.0800.070-12.50الشمال مصرف

HPAL12.90012.500-3.10فلسطين فندق

HISH10.25010.000-2.44عشتار فنادق

ITLI0.5400.530-1.85الخفيفة 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)

HISH29,530,00045.010.000عشتار فنادقBUND147,000,00068.80.060المتحد المصرف

SILT11,428,11417.41.910البري للنقل العراقيةBNOR51,125,00223.90.070الشمال مصرف

BUND8,930,00013.60.060المتحد المصرفSILT6,005,4812.81.910البري للنقل العراقية

HPAL7,375,00011.212.500فلسطين فندقSIGT3,860,0001.81.050النفطية المنتجات نقل

SIGT4,053,0006.21.050النفطية المنتجات نقلHISH2,928,0001.410.000عشتار فنادق

BNOR3,157,5004.80.070الشمال مصرفITLI1,534,6430.70.530الخفيفة الصناعات

ITLI828,3611.30.530الخفيفة الصناعاتHPAL579,0000.312.500فلسطين فندق

213,032,12699.7465,301,97599.48

65,642,562الكلي مجموع213,590,465الكلي 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

2022/9/28

 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


