
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

603.44االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد603.481,083,935,514 االغالق

24المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

7المرتفعة0.04842,985,746(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

6المستقره518

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

BCOI0.5100.480-5.88التجاري المصرفBIME0.1900.2005.26االوسط الشرق مصرف

IKHC2.3002.200-4.35االنشائية  الخازرBGUC0.1900.2005.26الخليج مصرف

IITC15.00014.500-3.33للسجاد العراقيةBIIB0.4500.4704.44االسالمي  المصرف

AMEF8.2508.000-3.03االوسط الشرق اسماكBNOI1.1401.1702.63االهلي المصرف

SMRI7.3907.250-1.89العقارية  المعمورةIIDP0.8000.8202.50للتمور  العراقية

IRMC5.4005.300-1.85الجاهزة االلبسةSMOF11.60011.6500.43االلعاب لمدن الموصل

IHLI0.6000.590-1.67الصناعية الهاللIBSD3.9904.0000.25الغازية  بغداد

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)

BNOI293,076,76334.81.170االهلي المصرفBSUC428,126,49339.50.230سومر مصرف

IBSD109,865,63213.04.000الغازية  بغدادBNOI251,985,10023.21.170االهلي المصرف

TASC104,058,94912.37.680سيل اسياBIME172,350,00015.90.200االوسط الشرق مصرف

BSUC96,385,59311.40.230سومر مصرفBGUC93,500,0008.60.200الخليج مصرف

IRMC41,690,0934.95.300الجاهزة االلبسةNGIR33,866,4113.10.420للتأمين الخليج

BIME34,470,0004.10.200االوسط الشرق مصرفIBSD27,471,9622.54.000الغازية  بغداد

SBPT33,516,7504.039.000العام للنقل العراق بغدادBMNS21,750,0002.00.550المنصور مصرف

1,029,049,96694.94713,063,78084.59

842,985,746الكلي مجموع1,083,935,514الكلي 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

2022/10/6

 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 عدد17,128,504

5المتدولة الشركات

1المرتفعة5,277,626

2المنخفضة

2المستقره21

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

IFCM2.8402.820-0.70االنشائية  الفلوجةBLAD0.2300.2508.70االسالمي العطاء مصرف

IHFI1.7101.700-0.58المنزلي 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)

BEFI2,885,53154.70.210االقتصاد مصرفBEFI13,240,62477.30.210االقتصاد مصرف

IFCM1,297,20024.62.820االنشائية  الفلوجةBROI2,000,00011.70.350األئتمان مصرف

BROI700,00013.30.350األئتمان مصرفBLAD1,385,3758.10.250االسالمي العطاء مصرف

BLAD322,6366.10.250االسالمي العطاء مصرفIFCM460,0002.72.820االنشائية  الفلوجة

IHFI72,2591.41.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI42,5050.21.700المنزلي صناعةاالثاث

17,128,504100.005,277,626100.00

5,277,626الكلي مجموع17,128,504الكلي 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

2022/10/6

 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 عدد310,820,813

14المتدولة الشركات

3المرتفعة91,611,869

5المنخفضة

6المستقره155

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

INCP1.9301.850-4.15الكيمياوية الصناعاتBBAY0.0700.08014.29بابل مصرف

ITLI0.5700.550-3.51الخفيفة الصناعاتIMCM0.4800.5004.17الحديثة االنشائية

IELI0.6100.590-3.28االلكترونية الصناعاتSIGT1.0401.0500.96النفطية المنتجات نقل

AMAP0.3700.360-2.70الحيواني لالنتاج الحديثة

HPAL13.00012.950-0.38فلسطين 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)

HISH43,323,00047.39.700عشتار فنادقBNOR165,893,00053.40.090الشمال مصرف

BNOR14,936,37016.30.090الشمال مصرفBUND102,000,00032.80.080المتحد المصرف

BUND8,160,0008.90.080المتحد المصرفBBAY18,000,0005.80.080بابل مصرف

HPAL7,140,0007.812.950فلسطين فندقITLI6,562,5732.10.550الخفيفة الصناعات

INCP4,892,0005.31.850الكيمياوية الصناعاتHISH4,420,0001.49.700عشتار فنادق

ITLI3,650,2874.00.550الخفيفة الصناعاتSBAG3,915,4791.30.420العام للنقل البادية

SILT3,457,3603.81.890البري للنقل العراقيةIELI2,925,0000.90.590االلكترونية الصناعات

303,716,05297.7185,559,01793.39

91,611,869الكلي مجموع310,820,813الكلي 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

2022/10/6

 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


