
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

605.07االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد603.33743,453,714 االغالق

22المتدولة الشركات0.29-% التغير نسبه

10المرتفعة1.741,093,297,871-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

4المستقره427

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

BSUC0.2200.210-4.55سومر مصرفHTVM6.3007.00011.11الموصل سد

IITC15.69015.000-4.40للسجاد العراقيةHBAG9.0009.5005.56بغداد فندق

BBOB1.4901.450-2.68بغداد مصرفIMOS5.6005.9005.36الحديثة الخياطة

SKTA2.6102.550-2.30الكرخ العاب مدينةBIIB0.4300.4504.65االسالمي  المصرف

HMAN27.50027.300-0.73المنصور فندقBMNS0.5100.5201.96المنصور مصرف

SMRI7.4507.410-0.54العقارية  المعمورةIHLI0.5600.5701.79الصناعية الهالل

IBSD4.0204.000-0.50الغازية  بغدادAISP9.7009.8001.03البذور انتاج

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)

BBOB532,079,80348.71.450بغداد مصرفBBOB366,843,00049.31.450بغداد مصرف

TASC237,652,79921.77.830سيل اسياBSUC128,000,00017.20.210سومر مصرف

BNOI99,803,9239.11.090االهلي المصرفBNOI91,760,48012.31.090االهلي المصرف

AISP53,520,5004.99.800البذور انتاجBIME51,000,0006.90.170االوسط الشرق مصرف

IBSD41,133,1493.84.000الغازية  بغدادBGUC40,000,0005.40.180الخليج مصرف

BSUC27,480,0002.50.210سومر مصرفTASC30,302,0964.17.830سيل اسيا

IITC27,000,0002.515.000للسجاد العراقيةIBSD10,246,8901.44.000الغازية  بغداد

718,152,46696.601,018,670,17593.17

1,093,297,871الكلي مجموع743,453,714الكلي 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

2022/10/2

 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 عدد35,399,276

2المتدولة الشركات

1المرتفعة34,478,754

1المنخفضة

0المستقره28

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

BROI0.3500.340-2.86األئتمان مصرفIFCM2.8302.8500.71االنشائية  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)

IFCM25,469,06073.92.850االنشائية  الفلوجةBROI26,440,27674.70.340األئتمان مصرف

BROI9,009,69426.10.340األئتمان مصرفIFCM8,959,00025.32.850االنشائية  الفلوجة

35,399,276100.0034,478,754100.00

34,478,754الكلي مجموع35,399,276الكلي 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

2022/10/2

 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 عدد349,997,118

11المتدولة الشركات

6المرتفعة68,991,264

1المنخفضة

4المستقره118

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AMAP0.4100.390-4.88الحيواني لالنتاج الحديثةBBAY0.0700.08014.29بابل مصرف

BNOR0.0700.08014.29الشمال مصرف

HISH9.80010.0002.04عشتار فنادق

ITLI0.5400.5501.85الخفيفة الصناعات

IELI0.6100.6201.64االلكترونية الصناعات

HPAL12.40012.6001.61فلسطين 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)

HISH29,868,00043.310.000عشتار فنادقBNOR245,000,00070.00.080الشمال مصرف

BNOR17,240,00025.00.080الشمال مصرفBUND84,500,00024.10.070المتحد المصرف

BUND5,920,0008.60.070المتحد المصرفITLI5,620,0001.60.550الخفيفة الصناعات

SILT4,369,0006.31.900البري للنقل العراقيةIELI5,000,0001.40.620االلكترونية الصناعات

INCP4,231,6246.11.900الكيمياوية الصناعاتHISH2,975,0000.910.000عشتار فنادق

ITLI3,141,0004.60.550الخفيفة الصناعاتSILT2,300,0000.71.900البري للنقل العراقية

IELI3,090,0004.50.620االلكترونية الصناعاتINCP2,226,1180.61.900الكيمياوية الصناعات

347,621,11899.3267,859,62498.36

68,991,264الكلي مجموع349,997,118الكلي 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

2022/10/2

 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


