
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

603.48االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد606.071,603,177,377 االغالق

25المتدولة الشركات0.43% التغير نسبه

8المرتفعة2.592,022,925,092(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

8المستقره918

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

BIME0.2000.190-5.00االوسط الشرق مصرفBCOI0.4800.53010.42التجاري المصرف

IRMC5.3005.060-4.53الجاهزة االلبسةIKHC2.2002.3506.82االنشائية  الخازر

BMNS0.5500.530-3.64المنصور مصرفIMIB1.9001.9502.63والدراجات المعدنية

TASC7.6807.450-2.99سيل اسياBNOI1.1701.2002.56االهلي المصرف

AISP9.7209.490-2.37البذور انتاجBASH0.4700.4802.13اشور مصرف

SKTA2.6002.550-1.92الكرخ العاب مدينةSMRI7.2507.4002.07العقارية  المعمورة

SBPT39.00038.250-1.92العام للنقل العراق بغدادHMAN27.00027.5001.85المنصور 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)

TASC989,495,58948.97.450سيل اسياBCOI423,783,59926.40.530التجاري المصرف

BNOI358,712,52917.71.200االهلي المصرفBGUC323,048,05320.20.200الخليج مصرف

BCOI226,369,82511.20.530التجاري المصرفBNOI300,668,09218.81.200االهلي المصرف

IBSD124,337,2126.14.000الغازية  بغدادBIME141,539,2868.80.190االوسط الشرق مصرف

BGUC64,609,6113.20.200الخليج مصرفTASC131,993,6198.27.450سيل اسيا

BMNS64,060,2443.20.530المنصور مصرفBMNS117,036,8077.30.530المنصور مصرف

IRMC39,103,1501.95.060الجاهزة االلبسةBSUC72,648,7604.50.230سومر مصرف

1,510,718,21694.231,866,688,15992.28

2,022,925,092الكلي مجموع1,603,177,377الكلي 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

2022/10/9

 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 عدد9,868,450

4المتدولة الشركات

0المرتفعة16,506,411

1المنخفضة

3المستقره33

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM2.8202.780-1.42االنشائية  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)

IFCM12,612,60876.42.780االنشائية  الفلوجةIFCM4,499,86045.62.780االنشائية  الفلوجة

IHFI2,294,30313.91.700المنزلي صناعةاالثاثBROI4,000,00040.50.350األئتمان مصرف

BROI1,400,0008.50.350األئتمان مصرفIHFI1,349,5901.700المنزلي صناعةاالثاث

HASH199,5001.210.500اشور فندقHASH19,0000.210.500اشور فندق

9,868,450100.0016,506,411100.00

16,506,411الكلي مجموع9,868,450الكلي 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

2022/10/9

 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 عدد42,151,304

14المتدولة الشركات

2المرتفعة34,880,375

5المنخفضة

7المستقره78

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

BNOR0.0900.080-11.11الشمال مصرفINCP1.8501.9002.70الكيمياوية الصناعات

AMAP0.3600.350-2.78الحيواني لالنتاج الحديثةHPAL12.95013.0000.39فلسطين فندق

SILT1.8901.850-2.12البري للنقل العراقية

HSAD14.50014.400-0.69السدير فندق

HISH9.7009.650-0.52عشتار فنادق

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)

HISH11,479,50032.99.650عشتار فنادقBNOR15,000,00035.60.080الشمال مصرف

HPAL6,656,00019.113.000فلسطين فندقBUND10,000,00023.70.080المتحد المصرف

SILT5,929,30217.01.850البري للنقل العراقيةITLI4,485,45510.60.550الخفيفة الصناعات

ITLI2,469,6607.10.550الخفيفة الصناعاتIMCM3,500,0008.30.500الحديثة االنشائية

SIGT1,969,8005.61.050النفطية المنتجات نقلSILT3,205,0287.61.850البري للنقل العراقية

IMCM1,750,0005.00.500الحديثة االنشائيةSIGT1,876,0004.51.050النفطية المنتجات نقل

BNOR1,300,0003.70.080الشمال مصرفIELI1,512,5893.60.590االلكترونية الصناعات

39,579,07293.9031,554,26290.46

34,880,375الكلي مجموع42,151,304الكلي 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

2022/10/9

 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


