
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

595.32االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد594.51253,840,131 االغالق

31المتدولة الشركات0.14-% التغير نسبه

8المرتفعة0.81499,578,238-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

16المستقره452

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

BMFI0.2100.200-4.76الموصل مصرفIHLI0.6100.6506.56الصناعية الهالل

HBAG9.5009.100-4.21بغداد فندقSBPT38.50041.0006.49العام للنقل العراق بغداد

BNOI1.1501.130-1.74االهلي المصرفHMAN27.00028.0003.70المنصور فندق

AISP9.9409.790-1.51البذور انتاجBCOI0.5200.5301.92التجاري المصرف

IRMC4.9904.930-1.20الجاهزة االلبسةTASC7.2707.3901.65سيل اسيا

IBSD3.8203.790-0.79الغازية  بغدادIIEW5.7505.8401.57الهندسية لالعمال العراقية

SMRI7.6007.580-0.26العقارية  المعمورةAIRP20.00020.0500.25الزراعية المنتجات

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)

TASC116,329,80023.37.390سيل اسياBNOI45,516,00017.91.130االهلي المصرف

IBSD105,618,93121.13.790الغازية  بغدادBSUC37,000,00014.60.210سومر مصرف

SBPT57,767,62111.641.000العام للنقل العراق بغدادBGUC33,000,00013.00.190الخليج مصرف

BNOI51,722,60010.41.130االهلي المصرفBCOI32,500,00012.80.530التجاري المصرف

SMRI41,032,0008.27.580العقارية  المعمورةIBSD27,946,12911.03.790الغازية  بغداد

AISP32,936,3706.69.790البذور انتاجTASC15,910,0006.37.390سيل اسيا

BCOI16,901,0003.40.530التجاري المصرفBMFI15,000,0005.90.200الموصل مصرف

206,872,12981.50422,308,32384.53

499,578,238الكلي مجموع253,840,131الكلي 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

2022/10/17

 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 عدد7,004,514

2المتدولة الشركات

0المرتفعة6,359,323

0المنخفضة

2المستقره20

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)

IFCM5,409,32385.12.700االنشائية  الفلوجةBEFI5,000,00071.40.190االقتصاد مصرف

BEFI950,00014.90.190االقتصاد مصرفIFCM2,004,51428.62.700االنشائية  الفلوجة

7,004,514100.006,359,323100.00

6,359,323الكلي مجموع7,004,514الكلي 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

2022/10/17

ً 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 عدد78,883,810

11المتدولة الشركات

1المرتفعة69,558,494

5المنخفضة

5المستقره85

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

IMCM0.4400.420-4.55الحديثة االنشائيةHPAL14.68015.0002.18فلسطين فندق

ITLI0.5500.540-1.82الخفيفة الصناعات

IELI0.5800.570-1.72االلكترونية الصناعات

HISH9.8509.720-1.32عشتار فنادق

SIGT1.0000.990-1.00النفطية المنتجات نقل

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)

HISH44,027,00063.39.720عشتار فنادقBUND60,000,00076.10.070المتحد المصرف

HPAL10,117,02514.515.000فلسطين فندقITLI6,662,8008.40.540الخفيفة الصناعات

BUND4,500,0006.50.070المتحد المصرفIELI5,601,4377.10.570االلكترونية الصناعات

ITLI3,638,0085.20.540الخفيفة الصناعاتHISH4,510,0005.79.720عشتار فنادق

IELI3,247,8334.70.570االلكترونية الصناعاتHPAL679,5350.915.000فلسطين فندق

HSAD2,510,4283.614.550السدير فندقSIGT550,0000.70.990النفطية المنتجات نقل

SILT617,5000.91.800البري للنقل العراقيةSILT350,0000.41.800البري للنقل العراقية

78,353,77299.3368,657,79498.71

69,558,494الكلي مجموع78,883,810الكلي 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

2022/10/17

 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


