
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

602.37االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد602.68793,890,804 االغالق

29المتدولة الشركات0.05% التغير نسبه

13المرتفعة0.311,161,266,047(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

9المستقره649

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

BIBI0.3000.290-3.33االستثمار مصرفIMIB1.9502.15010.26والدراجات المعدنية

BNOI1.1801.150-2.54االهلي المصرفBIIB0.4400.4706.82االسالمي  المصرف

IBSD3.9903.900-2.26الغازية  بغدادBIME0.1800.1905.56االوسط الشرق مصرف

AIRP21.00020.750-1.19الزراعية المنتجاتIKHC2.2002.3004.55االنشائية  الخازر

IRMC5.0505.010-0.79الجاهزة االلبسةIMAP1.3401.3702.24الدوائية المنصور

TASC7.3507.300-0.68سيل اسياBMNS0.5200.5301.92المنصور مصرف

SMOF11.65011.600-0.43االلعاب لمدن الموصلHBAG9.2309.4001.84بغداد فندق

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BNOI414,172,25635.71.150االهلي المصرفBNOI356,371,90144.91.150االهلي المصرف

TASC367,485,31731.67.300سيل اسياBGUC132,333,75016.70.200الخليج مصرف

AISP121,722,55510.510.210البذور انتاجBSUC65,000,0008.20.230سومر مصرف

IBSD65,022,8485.63.900الغازية  بغدادTASC50,393,7846.37.300سيل اسيا

SMRI32,957,0052.87.500العقارية  المعمورةBIME47,777,6526.00.190االوسط الشرق مصرف

IRMC27,457,7922.45.010الجاهزة االلبسةBMNS40,500,0005.10.530المنصور مصرف

BGUC25,145,4132.20.200الخليج مصرفBMFI17,075,1202.20.230الموصل مصرف

709,452,20789.361,053,963,18690.76

1,161,266,047الكلي مجموع793,890,804الكلي 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

2022/10/11

 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 عدد38,414,410

5المتدولة الشركات

1المرتفعة53,809,482

3المنخفضة

1المستقره64

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

BEFI0.2100.190-9.52االقتصاد مصرفBROI0.3500.3602.86األئتمان مصرف

HASH10.50010.000-4.76اشور فندق

IFCM2.7302.690-1.47االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IFCM47,280,12187.92.690االنشائية  الفلوجةIFCM17,534,53345.62.690االنشائية  الفلوجة

BEFI2,980,0295.50.190االقتصاد مصرفBEFI15,684,36440.80.190االقتصاد مصرف

BROI1,800,0003.30.360األئتمان مصرفBROI5,000,00013.00.360األئتمان مصرف

HASH1,707,1803.210.000اشور فندقHASH170,7180.410.000اشور فندق

IHFI42,1520.11.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI24,7950.11.700المنزلي صناعةاالثاث

38,414,410100.0053,809,482100.00

53,809,482الكلي مجموع38,414,410الكلي 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

2022/10/11

 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 (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد243,138,840

12المتدولة الشركات

3المرتفعة156,377,344

6المنخفضة

3المستقره110

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

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفINCP1.8301.9003.83الكيمياوية الصناعات

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرفHPAL13.00013.2001.54فلسطين فندق

AMAP0.3400.330-2.94الحيواني لالنتاج الحديثةHISH9.6509.7000.52عشتار فنادق

ITLI0.5500.540-1.82الخفيفة الصناعات

IELI0.5900.580-1.69االلكترونية الصناعات

SIGT1.0201.010-0.98النفطية المنتجات نقل

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

HISH64,395,53941.29.700عشتار فنادقBUND105,189,14243.30.070المتحد المصرف

HPAL63,836,58440.813.200فلسطين فندقBNOR57,050,00023.50.080الشمال مصرف

BUND7,363,2404.70.070المتحد المصرفBBAY55,023,34222.60.070بابل مصرف

SIGT6,117,4753.91.010النفطية المنتجات نقلHISH6,620,0042.79.700عشتار فنادق

BNOR4,564,0002.90.080الشمال مصرفSIGT6,109,4752.51.010النفطية المنتجات نقل

BBAY3,851,6342.50.070بابل مصرفITLI5,500,0002.30.540الخفيفة الصناعات

ITLI3,005,0001.90.540الخفيفة الصناعاتHPAL4,865,0032.013.200فلسطين فندق

240,356,96698.86153,133,47197.93

156,377,344الكلي مجموع243,138,840الكلي 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

2022/10/11

 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


