
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.71االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد599.64748,346,293 االغالق

28المتدولة الشركات0.16% التغير نسبه

13المرتفعة0.93743,138,916(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره593

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

IMIB2.2102.160-2.26والدراجات المعدنيةIMAP1.3501.55014.81الدوائية المنصور

BASH0.4500.440-2.22اشور مصرفBNAI1.0201.1007.84االسالمي الوطني المصرف

AIRP21.00020.750-1.19الزراعية المنتجاتBIIB0.4700.4904.26االسالمي  المصرف

BBOB1.4001.390-0.71بغداد مصرفIKLV1.4201.4804.23اللقاحات النتاج الكندي

TASC7.5707.550-0.26سيل اسياSNUC0.5000.5204.00للمقاوالت النخبة

IBSD3.8703.860-0.26الغازية  بغدادIIDP0.8200.8503.66للتمور  العراقية

SBPT42.00043.3503.21العام للنقل العراق بغداد

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)

IMAP200,268,30026.91.550الدوائية المنصورBSUC348,900,00046.60.210سومر مصرف

TASC145,958,15719.67.550سيل اسياIMAP132,276,25217.71.550الدوائية المنصور

BNOI91,045,50412.31.120االهلي المصرفBNOI81,353,12910.91.120االهلي المصرف

BSUC70,631,0009.50.210سومر مصرفBIME30,000,0004.00.170االوسط الشرق مصرف

AISP48,162,8756.59.950البذور انتاجIHLI25,639,0693.40.800الصناعية الهالل

IBSD43,581,4255.93.860الغازية  بغدادBIIB23,949,1103.20.490االسالمي  المصرف

IRMC31,210,3474.24.890الجاهزة االلبسةBMNS22,000,0002.90.560المنصور مصرف

664,117,56088.74630,857,60884.89

743,138,916الكلي مجموع748,346,293الكلي 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

2022/10/23

 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 عدد5,796,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة7,098,960

2المنخفضة

2المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH10.0009.500-5.00اشور فندق

NDSA0.7400.730-1.35للتأمين السالم دار

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)

HASH3,990,00056.29.500اشور فندقBROI4,000,00069.00.340األئتمان مصرف

BROI1,360,00019.20.340األئتمان مصرفNDSA1,000,00017.30.730للتأمين السالم دار

IFCM1,018,96014.42.710االنشائية  الفلوجةHASH420,0007.29.500اشور فندق

NDSA730,00010.30.730للتأمين السالم دارIFCM376,0006.52.710االنشائية  الفلوجة

5,796,000100.007,098,960100.00

7,098,960الكلي مجموع5,796,000الكلي 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

2022/10/23

 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 الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد150,166,795

9المتدولة الشركات

6المرتفعة45,852,258

2المنخفضة

1المستقره84

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

BNOR0.0900.080-11.11الشمال مصرفIMCM0.4200.4404.76الحديثة االنشائية

SILT1.7401.700-2.30البري للنقل العراقيةIELI0.6400.6704.69االلكترونية الصناعات

IICM0.7500.7804.00الكارتون صناعات

ITLI0.5900.6103.39الخفيفة الصناعات

HISH9.8009.9501.53عشتار فنادق

INCP1.9401.9500.52الكيمياوية الصناعات

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)

INCP14,881,03332.51.950الكيمياوية الصناعاتBNOR128,050,00085.30.080الشمال مصرف

BNOR10,874,50923.70.080الشمال مصرفINCP7,585,3455.11.950الكيمياوية الصناعات

HISH8,550,50018.69.950عشتار فنادقITLI7,500,0005.00.610الخفيفة الصناعات

SILT5,557,00012.11.700البري للنقل العراقيةSILT3,250,0002.21.700البري للنقل العراقية

ITLI4,575,00010.00.610الخفيفة الصناعاتAMAP1,544,0001.00.320الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI812,3751.80.670االلكترونية الصناعاتIELI1,212,5000.80.670االلكترونية الصناعات

AMAP494,0801.10.320الحيواني لالنتاج الحديثةHISH865,0000.69.950عشتار فنادق

150,006,84599.8945,744,49799.76

45,852,258الكلي مجموع150,166,795الكلي 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

2022/10/23

 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


