
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

596.09االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد595.32696,407,397 االغالق

30المتدولة الشركات0.13-% التغير نسبه

8المرتفعة0.771,256,331,629-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره551

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

IMIB2.3602.150-8.90والدراجات المعدنيةBCOI0.5100.5201.96التجاري المصرف

BSUC0.2200.210-4.55سومر مصرفBMNS0.5200.5301.92المنصور مصرف

IIDP0.8400.810-3.57للتمور  العراقيةIHLI0.6000.6101.67الصناعية الهالل

IMOS5.5005.450-0.91الحديثة الخياطةIRMC4.9104.9901.63الجاهزة االلبسة

IBSD3.8503.820-0.78الغازية  بغدادIMAP1.3701.3901.46الدوائية المنصور

IITC14.60014.500-0.68للسجاد العراقيةSKTA2.6602.6901.13الكرخ العاب مدينة

AISP9.9909.940-0.50البذور انتاجHNTI11.00011.1000.91السياحية االستثمارات

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)

TASC897,818,74871.57.270سيل اسياBSUC296,062,90142.50.210سومر مصرف

BNOI81,252,6486.51.150االهلي المصرفTASC124,587,00017.97.270سيل اسيا

BSUC62,253,8385.00.210سومر مصرفBNOI70,387,38610.11.150االهلي المصرف

IRMC43,257,8233.44.990الجاهزة االلبسةBCOI70,131,01610.10.520التجاري المصرف

BCOI36,207,0882.90.520التجاري المصرفBMNS37,475,5405.40.530المنصور مصرف

SBPT27,700,9182.238.500العام للنقل العراق بغدادBMFI28,477,7534.10.210الموصل مصرف

AISP22,206,9001.89.940البذور انتاجBGUC20,282,2822.90.190الخليج مصرف

647,403,87892.961,170,697,96393.18

1,256,331,629الكلي مجموع696,407,397الكلي 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

2022/10/16

 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 عدد1,663,806

2المتدولة الشركات

0المرتفعة4,459,970

0المنخفضة

2المستقره25

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)

IFCM4,455,00099.92.700االنشائية  الفلوجةIFCM1,650,00099.22.700االنشائية  الفلوجة

BROI4,9700.10.360األئتمان مصرفBROI13,8060.80.360األئتمان مصرف

1,663,806100.004,459,970100.00

4,459,970الكلي مجموع1,663,806الكلي 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

2022/10/16

ً 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 عدد115,725,858

14المتدولة الشركات

6المرتفعة96,413,326

3المنخفضة

5المستقره119

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

IMCM0.4600.440-4.35الحديثة االنشائيةHPAL13.99014.6804.93فلسطين فندق

AMAP0.3100.300-3.23الحيواني لالنتاج الحديثةINCP1.9001.9402.11الكيمياوية الصناعات

SIGT1.0101.000-0.99النفطية المنتجات نقلITLI0.5400.5501.85الخفيفة الصناعات

HISH9.7009.8501.55عشتار فنادق

IICM0.7500.7601.33الكارتون صناعات

HSAD14.40014.5501.04السدير 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)

HISH40,958,60442.59.850عشتار فنادقBUND25,000,00021.60.070المتحد المصرف

INCP24,183,32025.11.940الكيمياوية الصناعاتBNOR22,449,87319.40.080الشمال مصرف

HPAL13,379,65013.914.680فلسطين فندقBBAY20,484,98117.70.070بابل مصرف

ITLI6,435,0006.70.550الخفيفة الصناعاتAMAP17,066,00014.70.300الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP5,119,8005.30.300الحيواني لالنتاج الحديثةINCP12,632,80010.91.940الكيمياوية الصناعات

BNOR1,795,9901.90.080الشمال مصرفITLI11,700,00010.10.550الخفيفة الصناعات

BUND1,750,0001.80.070المتحد المصرفHISH4,165,9803.69.850عشتار فنادق

113,499,63498.0893,622,36497.11

96,413,326الكلي مجموع115,725,858الكلي 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

2022/10/16

 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


