
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

594.51االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد593.821,084,686,451 االغالق

31المتدولة الشركات0.12-% التغير نسبه

8المرتفعة0.691,020,446,943-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

10المستقره880

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

IMAP1.3901.310-5.76الدوائية المنصورIHLI0.6500.6906.15الصناعية الهالل

BIME0.1800.170-5.56االوسط الشرق مصرفBBOB1.3801.4505.07بغداد مصرف

BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفIIEW5.8406.0002.74الهندسية لالعمال العراقية

BIIB0.4800.460-4.17االسالمي  المصرفSNUC0.4400.4502.27للمقاوالت النخبة

BCOI0.5300.510-3.77التجاري المصرفBMNS0.5300.5401.89المنصور مصرف

HMAN28.00027.050-3.39المنصور فندقHBAG9.1009.1500.55بغداد فندق

SBPT41.00040.000-2.44العام للنقل العراق بغدادSKTA2.6902.7000.37الكرخ العاب مدينة

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)

TASC179,860,99217.67.370سيل اسياBSUC167,000,00015.40.210سومر مصرف

BBOB169,500,37616.61.450بغداد مصرفBMNS140,650,00013.00.540المنصور مصرف

IMAP161,695,23315.81.310الدوائية المنصورBBOB130,916,54712.11.450بغداد مصرف

BNOI101,065,0009.91.130االهلي المصرفIMAP123,484,73811.41.310الدوائية المنصور

IBSD77,157,4037.63.760الغازية  بغدادBIME111,068,00010.20.170االوسط الشرق مصرف

BMNS74,827,7777.30.540المنصور مصرفBGUC108,982,28210.00.190الخليج مصرف

AISP43,610,6844.39.600البذور انتاجBMFI104,981,2289.70.190الموصل مصرف

887,082,79581.78807,717,46579.15

1,020,446,943الكلي مجموع1,084,686,451الكلي 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

2022/10/18

 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 عدد27,670,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة18,835,000

1المنخفضة

3المستقره24

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3600.340-5.56األئتمان 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)

IFCM9,835,00052.22.700االنشائية  الفلوجةBROI14,000,00050.60.340األئتمان مصرف

BROI4,800,00025.50.340األئتمان مصرفNAHF10,000,00036.10.400للتأمين االهلية

NAHF4,000,00021.20.400للتأمين االهليةIFCM3,650,00013.22.700االنشائية  الفلوجة

HASH200,0001.110.000اشور فندقHASH20,0000.110.000اشور فندق

27,670,000100.0018,835,000100.00

18,835,000الكلي مجموع27,670,000الكلي 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

2022/10/18

 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 (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد110,928,795

18المتدولة الشركات

5المرتفعة67,067,413

5المنخفضة

8المستقره102

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

VKHF0.1600.150-6.25لالستثمار الخيرIELI0.5700.5903.51االلكترونية الصناعات

IMCM0.4200.400-4.76الحديثة االنشائيةAMAP0.3000.3103.33الحيواني لالنتاج الحديثة

INCP1.9401.900-2.06الكيمياوية الصناعاتSIGT0.9901.0102.02النفطية المنتجات نقل

IICM0.7600.750-1.32الكارتون صناعاتITLI0.5400.5501.85الخفيفة الصناعات

SILT1.8001.780-1.11البري للنقل العراقيةHISH9.7209.7800.62عشتار فنادق

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)

SILT15,545,00023.21.780البري للنقل العراقيةBNOR32,500,00029.30.080الشمال مصرف

HISH12,939,00019.39.780عشتار فنادقBUND32,000,00028.80.070المتحد المصرف

ITLI11,119,92016.60.550الخفيفة الصناعاتITLI20,218,03618.20.550الخفيفة الصناعات

INCP9,414,33814.01.900الكيمياوية الصناعاتSILT8,900,0008.01.780البري للنقل العراقية

HSAD4,695,9837.014.550السدير فندقINCP5,038,1584.51.900الكيمياوية الصناعات

HPAL4,500,0006.715.000فلسطين فندقBBAY4,000,0003.60.070بابل مصرف

BNOR2,600,0003.90.080الشمال مصرفIELI2,076,4331.90.590االلكترونية الصناعات

104,732,62794.4160,814,24190.68

67,067,413الكلي مجموع110,928,795الكلي 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

2022/10/18

 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


