
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

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

595.04االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد596.09381,569,803 االغالق

25المتدولة الشركات0.18% التغير نسبه

7المرتفعة1.05674,754,291(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره450

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

%

AIRP20.75020.000-3.61الزراعية المنتجاتBIIB0.4500.4806.67االسالمي  المصرف

IKHC2.3002.250-2.17االنشائية  الخازرIMIB2.2502.3604.89والدراجات المعدنية

BMNS0.5300.520-1.89المنصور مصرفSMRI7.4607.6001.88العقارية  المعمورة

IRMC4.9804.910-1.41الجاهزة االلبسةSMOF11.50011.6000.87االلعاب لمدن الموصل

IITC14.75014.600-1.02للسجاد العراقيةSKTA2.6402.6600.76الكرخ العاب مدينة

AISP10.0709.990-0.79البذور انتاجTASC7.2807.3000.27سيل اسيا

IBSD3.8703.850-0.52الغازية  بغدادSBPT38.40038.5000.26العام للنقل العراق بغداد

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)

TASC221,518,05232.87.300سيل اسياBNOI83,441,50021.91.140االهلي المصرف

IMIB186,423,25327.62.360والدراجات المعدنيةIMIB82,300,00021.62.360والدراجات المعدنية

BNOI94,228,99714.01.140االهلي المصرفBMFI76,250,00020.00.210الموصل مصرف

IRMC38,814,7415.84.910الجاهزة االلبسةBCOI33,525,0008.80.510التجاري المصرف

IBSD32,927,5874.93.850الغازية  بغدادTASC30,580,1218.07.300سيل اسيا

SKTA22,616,2503.42.660الكرخ العاب مدينةBSUC20,000,0005.20.220سومر مصرف

BCOI17,147,7502.50.510التجاري المصرفBGUC15,000,0003.90.190الخليج مصرف

341,096,62189.39613,676,62990.95

674,754,291الكلي مجموع381,569,803الكلي 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

2022/10/13

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

34المدرجة الشركات عدد6,726,275

4المتدولة الشركات

1المرتفعة3,920,643

1المنخفضة

2المستقره19

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

%

IFCM2.7502.700-1.82االنشائية  الفلوجةBROI0.3500.3602.86األئتمان 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)

IFCM1,720,64343.92.700االنشائية  الفلوجةBEFI5,000,00074.30.190االقتصاد مصرف

BEFI950,00024.20.190االقتصاد مصرفBROI1,000,00014.90.360األئتمان مصرف

HASH890,00022.710.000اشور فندقIFCM637,2759.52.700االنشائية  الفلوجة

BROI360,0009.20.360األئتمان مصرفHASH89,0001.310.000اشور فندق

6,726,275100.003,920,643100.00

3,920,643الكلي مجموع6,726,275الكلي 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

2022/10/13

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص

 

19المدرجة الشركات عدد49,554,430

11المتدولة الشركات

4المرتفعة63,475,172

4المنخفضة

3المستقره133

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

%

AMAP0.3200.310-3.12الحيواني لالنتاج الحديثةIELI0.5600.5803.57االلكترونية الصناعات

IICM0.7700.750-2.60الكارتون صناعاتSILT1.7501.8002.86البري للنقل العراقية

ITLI0.5500.540-1.82الخفيفة الصناعاتHPAL13.85013.9901.01فلسطين فندق

HISH9.7509.700-0.51عشتار فنادقINCP1.8901.9000.53الكيمياوية 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)

HISH23,275,00036.79.700عشتار فنادقITLI12,800,00025.80.540الخفيفة الصناعات

SILT7,095,00011.21.800البري للنقل العراقيةIELI10,060,00020.30.580االلكترونية الصناعات

HPAL7,056,00011.113.990فلسطين فندقBUND10,000,00020.20.070المتحد المصرف

ITLI7,051,02511.10.540الخفيفة الصناعاتSIGT5,302,37010.71.010النفطية المنتجات نقل

INCP6,647,06910.51.900الكيمياوية الصناعاتSILT4,100,0008.31.800البري للنقل العراقية

IELI5,834,8009.20.580االلكترونية الصناعاتINCP3,515,0007.11.900الكيمياوية الصناعات

SIGT5,350,3948.41.010النفطية المنتجات نقلHISH2,390,0004.89.700عشتار فنادق

48,167,37097.2062,309,28898.16

63,475,172الكلي مجموع49,554,430الكلي 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

2022/10/13

 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


