
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.74االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد593.14644,954,643 االغالق

28المتدولة الشركات0.41% التغير نسبه

10المرتفعة2.40944,749,180(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

9المستقره554

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

IHLI0.7800.720-7.69الصناعية الهاللSNUC0.6300.72014.29للمقاوالت النخبة

IKLV1.5601.500-3.85اللقاحات النتاج الكنديIMIB2.1602.3207.41والدراجات المعدنية

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفBBOB1.2001.2302.50بغداد مصرف

IIDP0.8500.820-3.53للتمور  العراقيةSMOF11.76012.0002.04االلعاب لمدن الموصل

HMAN27.50026.750-2.73المنصور فندقBCOI0.5000.5102.00التجاري المصرف

AISP10.80010.650-1.39البذور انتاجIKHC2.2502.2901.78االنشائية  الخازر

SMRI8.9908.900-1.00العقارية  المعمورةIITC14.50014.7501.72للسجاد 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)

BAIB318,000,00033.71.060العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00046.51.060العراق اسيا مصرف

BBOB111,160,10011.81.230بغداد مصرفBBOB92,073,41714.31.230بغداد مصرف

HMAN107,922,50011.426.750المنصور فندقIMAP57,483,3158.91.710الدوائية المنصور

IMAP98,014,47210.41.710الدوائية المنصورBMNS50,000,0007.80.560المنصور مصرف

AISP83,708,3008.910.650البذور انتاجBMFI30,000,0004.70.200الموصل مصرف

TASC58,400,5196.27.400سيل اسياBCOI28,400,0004.40.510التجاري المصرف

IBSD32,963,5473.53.840الغازية  بغدادBNOI26,980,0004.21.090االهلي المصرف

584,936,73290.69810,169,43785.75

944,749,180الكلي مجموع644,954,643الكلي 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

2022/10/26

 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 عدد30,835,725

4المتدولة الشركات

1المرتفعة62,020,853

1المنخفضة

2المستقره69

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

IFCM2.7002.670-1.11االنشائية  الفلوجةIHFI1.7001.7502.94المنزلي صناعةاالثاث

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)

IFCM57,523,50892.72.670االنشائية  الفلوجةIFCM21,494,38569.72.670االنشائية  الفلوجة

BROI2,970,0004.80.330األئتمان مصرفBROI9,000,00029.20.330األئتمان مصرف

HASH1,140,0001.89.500اشور فندقIHFI221,3400.71.750المنزلي صناعةاالثاث

IHFI387,3450.61.750المنزلي صناعةاالثاثHASH120,0000.49.500اشور فندق

30,835,725100.0062,020,853100.00

62,020,853الكلي مجموع30,835,725الكلي 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

2022/10/26

 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 (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد312,148,726

10المتدولة الشركات

5المرتفعة68,122,559

4المنخفضة

1المستقره94

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

IICM0.8500.820-3.53الكارتون صناعاتBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

HPAL14.45014.250-1.38فلسطين فندقIELI0.7300.7604.11االلكترونية الصناعات

SILT1.6401.620-1.22البري للنقل العراقيةITLI0.6300.6503.17الخفيفة الصناعات

HISH9.7109.610-1.03عشتار فنادقHSAD14.55014.7501.37السدير فندق

SIGT1.0001.0101.00النفطية 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)

BUND21,680,00031.80.080المتحد المصرفBUND271,000,00086.80.080المتحد المصرف

ITLI14,161,79720.80.650الخفيفة الصناعاتITLI21,769,8467.00.650الخفيفة الصناعات

SILT12,230,91118.01.620البري للنقل العراقيةSIGT8,391,2952.71.010النفطية المنتجات نقل

SIGT8,421,29512.41.010النفطية المنتجات نقلSILT7,549,9452.41.620البري للنقل العراقية

HPAL4,295,0006.314.250فلسطين فندقIELI2,232,6400.70.760االلكترونية الصناعات

HISH3,371,5004.99.610عشتار فنادقHISH350,0000.19.610عشتار فنادق

IELI1,691,3062.50.760االلكترونية الصناعاتHPAL300,0000.114.250فلسطين فندق

311,593,72699.8265,851,80996.67

68,122,559الكلي مجموع312,148,726الكلي 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

2022/10/26

 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


