
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

606.07االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد602.37802,227,120 االغالق

27المتدولة الشركات0.61-% التغير نسبه

7المرتفعة3.701,268,754,510-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

7المستقره644

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

BIIB0.4700.440-6.38االسالمي  المصرفAISP9.49010.1006.43البذور انتاج

IKHC2.3502.200-6.38االنشائية  الخازرHNTI10.50011.0004.76السياحية االستثمارات

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفIIEW5.5005.7504.55الهندسية لالعمال العراقية

BASH0.4800.460-4.17اشور مصرفIHLI0.5900.6001.69الصناعية الهالل

IMOS5.7005.500-3.51الحديثة الخياطةSBPT38.25038.7501.31العام للنقل العراق بغداد

BMNS0.5300.520-1.89المنصور مصرفIIDP0.8200.8301.22للتمور  العراقية

HMAN27.50027.000-1.82المنصور فندقIITC14.60014.7501.03للسجاد العراقية

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)

BNOI431,099,80734.01.180االهلي المصرفBNOI359,622,97044.81.180االهلي المصرف

TASC406,636,28332.17.350سيل اسياBSUC99,000,00012.30.230سومر مصرف

AISP153,852,66712.110.100البذور انتاجBCOI93,383,95911.60.530التجاري المصرف

SMRI54,781,3284.37.380العقارية  المعمورةBGUC70,000,0008.70.200الخليج مصرف

BCOI49,493,4983.90.530التجاري المصرفBIME60,807,2957.60.180االوسط الشرق مصرف

IBSD43,268,4453.43.990الغازية  بغدادTASC55,183,2196.97.350سيل اسيا

IRMC24,962,1712.05.050الجاهزة االلبسةAISP15,837,6372.010.100البذور انتاج

753,835,08093.971,164,094,19891.75

1,268,754,510الكلي مجموع802,227,120الكلي 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

2022/10/10

 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 عدد6,402,710

2المتدولة الشركات

0المرتفعة16,897,279

1المنخفضة

1المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM2.7802.730-1.80االنشائية  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)

IFCM15,622,89692.52.730االنشائية  الفلوجةIFCM5,653,07388.32.730االنشائية  الفلوجة

IHFI1,274,3837.51.700المنزلي صناعةاالثاثIHFI749,63711.71.700المنزلي صناعةاالثاث

6,402,710100.0016,897,279100.00

16,897,279الكلي مجموع6,402,710الكلي 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

2022/10/10

 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 عدد115,555,193

13المتدولة الشركات

0المرتفعة70,692,108

6المنخفضة

7المستقره59

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IMCM0.5000.480-4.00الحديثة االنشائية

INCP1.9001.830-3.68الكيمياوية الصناعات

AMAP0.3500.340-2.86الحيواني لالنتاج الحديثة

SIGT1.0501.020-2.86النفطية المنتجات نقل

SILT1.8501.820-1.62البري للنقل العراقية

IICM0.8000.790-1.25الكارتون صناعات

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)

HISH38,578,50054.69.650عشتار فنادقBNOR69,900,00060.50.080الشمال مصرف

SIGT8,237,57711.71.020النفطية المنتجات نقلBUND12,280,58810.60.080المتحد المصرف

INCP6,797,7189.61.830الكيمياوية الصناعاتIMCM8,122,4157.00.480الحديثة االنشائية

BNOR5,592,0007.90.080الشمال مصرفSIGT8,007,4286.91.020النفطية المنتجات نقل

IMCM4,051,2085.70.480الحديثة االنشائيةITLI4,415,5923.80.550الخفيفة الصناعات

ITLI2,419,9183.40.550الخفيفة الصناعاتHISH4,000,0003.59.650عشتار فنادق

HPAL1,300,0001.813.000فلسطين فندقINCP3,693,4883.21.830الكيمياوية الصناعات

110,419,51195.5666,976,92094.74

70,692,108الكلي مجموع115,555,193الكلي 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

2022/10/10

 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




