
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

600.94االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد603.44842,395,859 االغالق

25المتدولة الشركات0.42% التغير نسبه

11المرتفعة2.50891,066,119(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

4المستقره492

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

IRMC5.7005.400-5.26الجاهزة االلبسةBIME0.1700.19011.76االوسط الشرق مصرف

IIDP0.8400.800-4.76للتمور  العراقيةBMNS0.5200.5505.77المنصور مصرف

BIIB0.4700.450-4.26االسالمي  المصرفBGUC0.1800.1905.56الخليج مصرف

IMOS5.9005.700-3.39الحديثة الخياطةSBPT37.25039.0004.70العام للنقل العراق بغداد

IKHC2.3502.300-2.13االنشائية  الخازرBNOI1.0901.1404.59االهلي المصرف

BBOB1.4001.380-1.43بغداد مصرفBSUC0.2200.2304.55سومر مصرف

SMOF11.70011.600-0.85االلعاب لمدن الموصلBELF0.5200.5403.85ايالف مصرف

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)

BBOB191,356,50121.51.380بغداد مصرفBSUC182,293,46721.60.230سومر مصرف

BNOI164,174,02218.41.140االهلي المصرفBMNS157,535,80018.70.550المنصور مصرف

IRMC123,229,22413.85.400الجاهزة االلبسةBNOI146,759,56917.41.140االهلي المصرف

TASC102,447,27611.57.740سيل اسياBBOB137,256,44016.31.380بغداد مصرف

BMNS86,264,6909.70.550المنصور مصرفBGUC75,287,3018.90.190الخليج مصرف

BSUC40,534,5634.50.230سومر مصرفBIME61,777,7777.30.190االوسط الشرق مصرف

SBPT34,855,5003.939.000العام للنقل العراق بغدادIRMC22,289,4362.65.400الجاهزة االلبسة

783,199,79092.97742,861,77583.37

891,066,119الكلي مجموع842,395,859الكلي 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

2022/10/5

 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 عدد18,627,951

6المتدولة الشركات

2المرتفعة17,229,318

1المنخفضة

3المستقره42

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

VZAF0.4500.380-15.56لالستثمار الزوراءBEFI0.2000.2105.00االقتصاد مصرف

HASH10.25010.5002.44اشور 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)

IFCM11,360,00065.92.840االنشائية  الفلوجةBEFI9,265,13349.70.210االقتصاد مصرف

HASH2,100,00012.210.500اشور فندقBROI5,000,00026.80.350األئتمان مصرف

BEFI1,943,67811.30.210االقتصاد مصرفIFCM4,000,00021.52.840االنشائية  الفلوجة

BROI1,760,00010.20.350األئتمان مصرفHASH200,0001.110.500اشور فندق

VZAF60,7940.40.380لالستثمار الزوراءVZAF159,9840.90.380لالستثمار الزوراء

IHFI4,8460.031.710المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,8340.021.710المنزلي صناعةاالثاث

18,627,951100.0017,229,318100.00

17,229,318الكلي مجموع18,627,951الكلي 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

2022/10/5

 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 عدد5,019,761,760

11المتدولة الشركات

2المرتفعة456,077,200

4المنخفضة

5المستقره135

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

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرفBNOR0.0800.09012.50الشمال مصرف

AMAP0.3800.370-2.63الحيواني لالنتاج الحديثةITLI0.5600.5701.79الخفيفة الصناعات

HISH9.8709.700-1.72عشتار فنادق

SILT1.9001.890-0.53البري للنقل العراقية

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)

BNOR367,332,00080.50.090الشمال مصرفBNOR4,590,400,00091.40.090الشمال مصرف

HISH39,434,4508.69.700عشتار فنادقBUND411,300,0008.20.080المتحد المصرف

BUND28,914,0006.30.080المتحد المصرفHISH4,007,0000.19.700عشتار فنادق

HPAL6,496,0001.413.000فلسطين فندقIELI4,000,0000.10.610االلكترونية الصناعات

SILT6,357,5001.41.890البري للنقل العراقيةITLI3,575,0000.10.570الخفيفة الصناعات

INCP2,838,8000.61.930الكيمياوية الصناعاتSILT3,350,0000.11.890البري للنقل العراقية

IELI2,440,0000.50.610االلكترونية الصناعاتINCP1,470,0000.031.930الكيمياوية الصناعات

5,018,102,00099.97453,812,75099.50

456,077,200الكلي مجموع5,019,761,760الكلي 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

2022/10/5

 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


