
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

602.68االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد595.04460,176,071 االغالق

27المتدولة الشركات1.27-% التغير نسبه

3المرتفعة7.64673,162,811-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

8المستقره668

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

BMFI0.2300.210-8.70الموصل مصرفIMIB2.1502.2504.65والدراجات المعدنية

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفSKTA2.5902.6401.93الكرخ العاب مدينة

BGUC0.2000.190-5.00الخليج مصرفHBAG9.4009.5001.06بغداد فندق

BSUC0.2300.220-4.35سومر مصرف

BIIB0.4700.450-4.26االسالمي  المصرف

BCOI0.5300.510-3.77التجاري المصرف

BASH0.4600.450-2.17اشور مصرف

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)

TASC277,338,56041.27.280سيل اسياBIME114,784,94124.90.180االوسط الشرق مصرف

BNOI86,164,59812.81.140االهلي المصرفBGUC81,500,00017.70.190الخليج مصرف

IBSD71,827,05210.73.870الغازية  بغدادBNOI75,553,20016.41.140االهلي المصرف

AISP41,527,8826.210.070البذور انتاجTASC38,465,5788.47.280سيل اسيا

SKTA30,059,5004.52.640الكرخ العاب مدينةBCOI38,300,0008.30.510التجاري المصرف

SMRI23,943,5223.67.460العقارية  المعمورةBSUC30,000,0006.50.220سومر مصرف

BIME20,661,2893.10.180االوسط الشرق مصرفBMFI20,633,0554.50.210الموصل مصرف

399,236,77486.76551,522,40481.93

673,162,811الكلي مجموع460,176,071الكلي 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

2022/10/12

 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 عدد7,511,000

6المتدولة الشركات

1المرتفعة7,941,750

2المنخفضة

3المستقره26

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

BLAD0.2500.230-8.00االسالمي العطاء مصرفIFCM2.6902.7502.23االنشائية  الفلوجة

BROI0.3600.350-2.78األئتمان مصرف

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)

IFCM4,916,75061.92.750االنشائية  الفلوجةNAHF2,050,00027.30.400للتأمين االهلية

HASH1,360,00017.110.000اشور فندقBEFI2,000,00026.60.190االقتصاد مصرف

NAHF820,00010.30.400للتأمين االهليةIFCM1,825,00024.32.750االنشائية  الفلوجة

BEFI380,0004.80.190االقتصاد مصرفBROI1,000,00013.30.350األئتمان مصرف

BROI350,0004.40.350األئتمان مصرفBLAD500,0006.70.230االسالمي العطاء مصرف

BLAD115,0001.40.230االسالمي العطاء مصرفHASH136,0001.810.000اشور فندق

7,511,000100.007,941,750100.00

7,941,750الكلي مجموع7,511,000الكلي 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

2022/10/12

 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 عدد236,325,399

14المتدولة الشركات

3المرتفعة101,868,250

6المنخفضة

5المستقره80

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

IMCM0.4800.460-4.17الحديثة االنشائيةHPAL13.20013.8504.92فلسطين فندق

SILT1.8201.750-3.85البري للنقل العراقيةITLI0.5400.5501.85الخفيفة الصناعات

IELI0.5800.560-3.45االلكترونية الصناعاتHISH9.7009.7500.52عشتار فنادق

AMAP0.3300.320-3.03الحيواني لالنتاج الحديثة

IICM0.7900.770-2.53الكارتون صناعات

INCP1.9001.890-0.53الكيمياوية الصناعات

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)

HISH58,228,50057.29.750عشتار فنادقBUND183,000,00077.40.070المتحد المصرف

BUND12,810,00012.60.070المتحد المصرفBBAY15,000,0006.30.070بابل مصرف

HPAL11,347,00011.113.850فلسطين فندقITLI12,699,6605.40.550الخفيفة الصناعات

ITLI6,977,8166.80.550الخفيفة الصناعاتBNOR12,001,2845.10.080الشمال مصرف

SIGT4,252,5004.21.010النفطية المنتجات نقلHISH6,000,0002.59.750عشتار فنادق

SILT2,848,2582.81.750البري للنقل العراقيةSIGT4,250,0001.81.010النفطية المنتجات نقل

HSAD2,682,2742.614.400السدير فندقSILT1,643,5110.71.750البري للنقل العراقية

234,594,45599.2799,146,34897.33

101,868,250الكلي مجموع236,325,399الكلي 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

2022/10/12

 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


