
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

600.43االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد598.20473,151,464 االغالق

26المتدولة الشركات0.37-% التغير نسبه

5المرتفعة2.23731,287,127-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

7المستقره434

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

SNUC0.7000.600-14.29للمقاوالت النخبةIMAP1.7601.7801.14الدوائية المنصور

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرفHMAN29.75030.0000.84المنصور فندق

BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفIBSD3.9203.9400.51الغازية  بغداد

IHLI0.8000.770-3.75الصناعية الهاللIKHC2.2902.3000.44االنشائية  الخازر

IIDP0.8400.820-2.38للتمور  العراقيةSMRI8.9909.0000.11العقارية  المعمورة

HNTI11.25011.000-2.22السياحية االستثماراتAISP10.75010.7500.00البذور انتاج

IKLV1.5301.500-1.96اللقاحات النتاج الكنديTASC7.5607.540-0.26سيل اسيا

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 النسبة

 الى

 ) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB248,941,00034.01.060العراق اسيا مصرفBAIB234,850,00049.61.060العراق اسيا مصرف

TASC111,868,20015.37.540سيل اسياIMAP59,451,51912.61.780الدوائية المنصور

IMAP106,410,01614.61.780الدوائية المنصورBGUC29,150,0006.20.170الخليج مصرف

AISP62,819,8118.610.750البذور انتاجBMNS27,043,0005.70.560المنصور مصرف

HMAN51,719,0407.130.000المنصور فندقBIME25,000,0005.30.160االوسط الشرق مصرف

IBSD32,895,2214.53.940الغازية  بغدادBMFI15,544,5833.30.190الموصل مصرف

SMRI22,476,8693.19.000العقارية  المعمورةTASC14,860,0003.17.540سيل اسيا

405,899,10285.79637,130,15687.12

731,287,127الكلي مجموع473,151,464الكلي 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

2022/10/31

 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
 

86,382,901

34المدرجة الشركات عدد

3المتدولة الشركات24,032,173

0المرتفعة

2المنخفضة27

1المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BEFI0.1900.180-5.26االقتصاد مصرف

IFCM2.8602.800-2.10االنشائية  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)

BEFI14,799,11961.60.180االقتصاد مصرفBEFI82,217,32795.20.180االقتصاد مصرف

IFCM9,038,12337.62.800االنشائية  الفلوجةIFCM3,190,9173.72.800االنشائية  الفلوجة

85,408,24498.8723,837,24199.19

24,032,173الكلي مجموع86,382,901الكلي 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

2022/10/31

 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 منصة) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد144,647,045

12المتدولة الشركات

4المرتفعة74,612,179

4المنخفضة

4المستقره123

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

VKHF0.1400.130-7.14لالستثمار الخيرSILT1.7001.7804.71البري للنقل العراقية

IICM0.8700.830-4.60الكارتون صناعاتIMCM0.4600.4804.35الحديثة االنشائية

IELI0.8200.800-2.44االلكترونية الصناعاتHISH9.6009.7501.56عشتار فنادق

INCP2.0101.970-1.99الكيمياوية الصناعاتSIGT1.0101.0200.99النفطية 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)

IELI19,989,76026.80.800االلكترونية الصناعاتBUND95,000,00065.70.070المتحد المصرف

HISH17,834,50023.99.750عشتار فنادقIELI24,930,00017.20.800االلكترونية الصناعات

ITLI7,923,73710.60.710الخفيفة الصناعاتITLI11,003,7617.60.710الخفيفة الصناعات

SILT7,731,45010.41.780البري للنقل العراقيةSILT4,343,5113.01.780البري للنقل العراقية

BUND6,650,0008.90.070المتحد المصرفSIGT4,315,7123.01.020النفطية المنتجات نقل

HPAL5,760,0007.714.400فلسطين فندقHISH1,830,0001.39.750عشتار فنادق

SIGT4,372,8695.91.020النفطية المنتجات نقلINCP1,702,0001.21.970الكيمياوية الصناعات

143,124,98498.9570,262,31694.17

74,612,179الكلي مجموع144,647,045الكلي 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

2022/10/31

 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


