
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

599.64االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد601.32967,784,630 االغالق

27المتدولة الشركات0.28% التغير نسبه

12المرتفعة1.681,672,570,397(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره748

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

BBOB1.3901.300-6.47بغداد مصرفSMRI7.7508.91014.97العقارية  المعمورة

BNOI1.1201.090-2.68االهلي المصرفIMAP1.5501.78014.84الدوائية المنصور

HMAN27.50027.000-1.82المنصور فندقAISP9.95010.8008.54البذور انتاج

IHLI0.8000.790-1.25الصناعية الهاللSBPT43.35045.9005.88العام للنقل العراق بغداد

AIRP20.75020.510-1.16الزراعية المنتجاتSNUC0.5200.5505.77للمقاوالت النخبة

BAIB1.0801.070-0.93العراق اسيا مصرفTZNI2.2102.3004.07لالتصاالت الخاتم

TASC7.5507.490-0.79سيل اسياIKLV1.4801.5404.05اللقاحات النتاج الكندي

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)

BAIB321,160,50019.21.070العراق اسيا مصرفBAIB300,150,00031.01.070العراق اسيا مصرف

AISP237,075,41214.210.800البذور انتاجBBOB175,345,00018.11.300بغداد مصرف

BBOB229,057,47613.71.300بغداد مصرفIMAP115,682,58112.01.780الدوائية المنصور

IMAP203,142,05812.11.780الدوائية المنصورBNOI113,037,23611.71.090االهلي المصرف

AIRP194,487,86011.620.510الزراعية المنتجاتBIME86,465,5858.90.170االوسط الشرق مصرف

BNOI124,019,7747.41.090االهلي المصرفBCOI24,200,0002.50.530التجاري المصرف

TASC108,044,9386.57.490سيل اسياAISP22,729,9022.310.800البذور انتاج

837,610,30486.551,416,988,01684.72

1,672,570,397الكلي مجموع967,784,630الكلي 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

2022/10/24

 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 عدد8,745,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة23,710,650

0المنخفضة

1المستقره32

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)

IFCM23,710,650100.02.710االنشائية  الفلوجةIFCM8,745,000100.02.710االنشائية  الفلوجة

8,745,000100.0023,710,650100.00

23,710,650الكلي مجموع8,745,000الكلي 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

2022/10/24

ً 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 عدد146,024,058

13المتدولة الشركات

5المرتفعة85,924,913

6المنخفضة

2المستقره92

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

BBAY0.0800.070-12.50بابل مصرفITLI0.6100.6404.92الخفيفة الصناعات

SBAG0.4200.400-4.76العام للنقل الباديةIMCM0.4400.4604.55الحديثة االنشائية

HPAL15.00014.480-3.47فلسطين فندقIELI0.6700.7004.48االلكترونية الصناعات

SILT1.7001.670-1.76البري للنقل العراقيةIICM0.7800.8103.85الكارتون صناعات

HSAD14.80014.550-1.69السدير فندقINCP1.9501.9600.51الكيمياوية الصناعات

HISH9.9509.800-1.51عشتار 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)

HISH17,956,25020.99.800عشتار فنادقBNOR97,293,00066.60.080الشمال مصرف

SILT16,992,10019.81.670البري للنقل العراقيةITLI15,000,00010.30.640الخفيفة الصناعات

INCP15,677,00018.21.960الكيمياوية الصناعاتBBAY11,500,0007.90.070بابل مصرف

HPAL10,884,00012.714.480فلسطين فندقSILT10,090,0006.91.670البري للنقل العراقية

ITLI9,600,00011.20.640الخفيفة الصناعاتINCP7,950,0005.41.960الكيمياوية الصناعات

BNOR7,783,4409.10.080الشمال مصرفHISH1,825,0001.29.800عشتار فنادق

HSAD5,085,0005.914.550السدير فندقSIGT950,0000.71.000النفطية المنتجات نقل

144,608,00099.0383,977,79097.73

85,924,913الكلي مجموع146,024,058الكلي 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

2022/10/24

 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


