
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

603.33االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد600.94531,956,530 االغالق

27المتدولة الشركات0.40-% التغير نسبه

6المرتفعة2.39712,963,510-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره407

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

AIPM6.9505.910-14.96اللحوم تسويقIHLI0.5700.6005.26الصناعية الهالل

BBOB1.4501.400-3.45بغداد مصرفBSUC0.2100.2204.76سومر مصرف

IKHC2.4302.350-3.29االنشائية  الخازرBIIB0.4500.4704.44االسالمي  المصرف

HBAG9.5009.250-2.63بغداد فندقAIRP20.00020.5002.50الزراعية المنتجات

SKTA2.5502.520-1.18الكرخ العاب مدينةBASH0.4500.4602.22اشور مصرف

AISP9.8009.700-1.02البذور انتاجHMAN27.30027.4000.37المنصور فندق

SMOF11.80011.700-0.85االلعاب لمدن الموصل

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)

BBOB222,456,03231.21.400بغداد مصرفBBOB158,847,27729.91.400بغداد مصرف

BNOI166,070,49723.31.090االهلي المصرفBNOI153,657,86828.91.090االهلي المصرف

TASC144,497,66720.37.770سيل اسياBGUC98,000,00018.40.180الخليج مصرف

IITC34,557,1904.815.000للسجاد العراقيةBSUC52,422,0139.90.220سومر مصرف

AISP31,834,8364.59.700البذور انتاجTASC18,513,2993.57.770سيل اسيا

BGUC17,640,0002.50.180الخليج مصرفBIME11,437,7252.20.170االوسط الشرق مصرف

SBPT16,013,3002.237.250العام للنقل العراق بغدادIMAP8,400,0001.61.380الدوائية المنصور

501,278,18294.23633,069,52388.79

712,963,510الكلي مجموع531,956,530الكلي 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

2022/10/4

 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 عدد24,768,179

5المتدولة الشركات

2المرتفعة27,620,200

1المنخفضة

2المستقره33

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

IFCM2.8502.840-0.35االنشائية  الفلوجةBLAD0.2100.2309.52االسالمي العطاء مصرف

BROI0.3400.3502.94األئتمان 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)

IFCM22,736,50082.32.840االنشائية  الفلوجةBROI10,000,00040.40.350األئتمان مصرف

BROI3,500,00012.70.350األئتمان مصرفIFCM7,985,61432.22.840االنشائية  الفلوجة

BEFI1,231,1804.50.200االقتصاد مصرفBEFI6,155,89824.90.200االقتصاد مصرف

BLAD142,8300.50.230االسالمي العطاء مصرفBLAD621,0002.50.230االسالمي العطاء مصرف

IHFI9,6910.041.710المنزلي صناعةاالثاثIHFI5,6670.021.710المنزلي صناعةاالثاث

24,768,179100.0027,620,200100.00

27,620,200الكلي مجموع24,768,179الكلي 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

2022/10/4

 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 عدد517,713,574

14المتدولة الشركات

4المرتفعة79,353,865

6المنخفضة

4المستقره111

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

SBAG0.4400.420-4.55العام للنقل الباديةBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

AMAP0.3900.380-2.56الحيواني لالنتاج الحديثةHPAL12.60013.0003.17فلسطين فندق

IELI0.6200.610-1.61االلكترونية الصناعاتITLI0.5500.5601.82الخفيفة الصناعات

HISH10.0009.870-1.30عشتار فنادقINCP1.9001.9301.58الكيمياوية الصناعات

SIGT1.0501.040-0.95النفطية المنتجات نقل

HSAD14.55014.500-0.34السدير 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)

BUND33,880,00042.70.080المتحد المصرفBUND423,500,00081.80.080المتحد المصرف

HISH19,859,70025.09.870عشتار فنادقBNOR78,050,12715.10.080الشمال مصرف

HPAL6,842,0008.613.000فلسطين فندقBBAY4,000,0000.80.080بابل مصرف

BNOR6,194,0107.80.080الشمال مصرفIICM2,325,3250.40.800الكارتون صناعات

SILT4,060,6385.11.900البري للنقل العراقيةSILT2,137,1780.41.900البري للنقل العراقية

HSAD2,180,0002.714.500السدير فندقHISH2,010,0000.49.870عشتار فنادق

IICM1,860,2602.30.800الكارتون صناعاتSBAG1,809,9440.30.420العام للنقل البادية

513,832,57499.2574,876,60894.36

79,353,865الكلي مجموع517,713,574الكلي 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

2022/10/4

 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


