
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

601.32االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.741,011,286,907 االغالق

24المتدولة الشركات1.76-% التغير نسبه

4المرتفعة10.581,391,881,785-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

8المستقره636

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

BBOB1.3001.200-7.69بغداد مصرفSNUC0.5500.63014.55للمقاوالت النخبة

BCOI0.5300.500-5.66التجاري المصرفHMAN27.00027.5001.85المنصور فندق

IMAP1.7801.700-4.49الدوائية المنصورIKLV1.5401.5601.30اللقاحات النتاج الكندي

NAME0.5000.480-4.00للتأمين االمينSMRI8.9108.9900.90العقارية  المعمورة

IKHC2.3102.250-2.60االنشائية  الخازر

IBSD3.8703.800-1.81الغازية  بغداد

IRMC4.9704.900-1.41الجاهزة االلبسة

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)

BBOB522,345,84237.51.200بغداد مصرفBBOB429,460,78042.51.200بغداد مصرف

BAIB318,212,00022.91.060العراق اسيا مصرفBAIB300,200,00029.71.060العراق اسيا مصرف

IMAP160,665,36811.51.700الدوائية المنصورIMAP89,245,0428.81.700الدوائية المنصور

AISP109,723,8447.910.800البذور انتاجBCOI63,400,0006.30.500التجاري المصرف

HMAN73,050,0005.227.500المنصور فندقBIME30,000,0003.00.170االوسط الشرق مصرف

IBSD55,451,8464.03.800الغازية  بغدادBMNS26,128,0002.60.560المنصور مصرف

TASC52,213,5003.87.420سيل اسياIBSD14,546,6441.43.800الغازية  بغداد

952,980,46694.231,291,662,39992.80

1,391,881,785الكلي مجموع1,011,286,907الكلي 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

2022/10/25

 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 عدد27,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة16,020,000

2المنخفضة

0المستقره15

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3400.330-2.94األئتمان مصرف

IFCM2.7102.700-0.37االنشائية  الفلوجة

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)

IFCM8,100,00050.62.700االنشائية  الفلوجةBROI24,000,00088.90.330األئتمان مصرف

BROI7,920,00049.40.330األئتمان مصرفIFCM3,000,00011.12.700االنشائية  الفلوجة

27,000,000100.0016,020,000100.00

16,020,000الكلي مجموع27,000,000الكلي 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

2022/10/25

 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 عدد162,875,085

9المتدولة الشركات

3المرتفعة120,484,234 التداول قيمة

4المنخفضة

2المستقره114الصفقات

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

SILT1.6701.640-1.80البري للنقل العراقيةIICM0.8100.8504.94الكارتون صناعات

ITLI0.6400.630-1.56الخفيفة الصناعاتIELI0.7000.7304.29االلكترونية الصناعات

HISH9.8009.710-0.92عشتار فنادقINCP1.9602.0002.04الكيمياوية الصناعات

HPAL14.48014.450-0.21فلسطين فندق

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)

HPAL51,028,00042.414.450فلسطين فندقBNOR90,000,00055.30.080الشمال مصرف

IELI31,801,93226.40.730االلكترونية الصناعاتIELI43,564,29026.70.730االلكترونية الصناعات

ITLI9,200,4007.60.630الخفيفة الصناعاتITLI14,360,0008.80.630الخفيفة الصناعات

HISH7,341,0006.19.710عشتار فنادقHPAL3,520,0002.214.450فلسطين فندق

BNOR7,200,0006.00.080الشمال مصرفIICM3,325,7952.00.850الكارتون صناعات

SILT4,600,6003.81.640البري للنقل العراقيةSILT2,805,0001.71.640البري للنقل العراقية

INCP4,025,1503.32.000الكيمياوية الصناعاتSIGT2,500,0001.51.000النفطية المنتجات نقل

160,075,08598.28115,197,08295.61

120,484,234الكلي مجموع162,875,085الكلي 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 

2022/10/25

 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


