
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

593.14االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد593.19908,002,844 االغالق

26المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

11المرتفعة0.05821,490,941(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره468

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

AIPM5.3505.000-6.54اللحوم تسويقIHLI0.7200.7706.94الصناعية الهالل

BIME0.1700.160-5.88االوسط الشرق مصرفHMAN26.75028.2505.61المنصور فندق

BGUC0.1900.180-5.26الخليج مصرفBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

SMRI8.9008.600-3.37العقارية  المعمورةTASC7.4007.5001.35سيل اسيا

SNUC0.7200.700-2.78للمقاوالت النخبةIIDP0.8200.8301.22للتمور  العراقية

BNOI1.0901.080-0.92االهلي المصرفBBOB1.2301.2400.81بغداد مصرف

IITC14.75014.8500.68للسجاد 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)

BAIB318,000,00038.71.060العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00033.01.060العراق اسيا مصرف

AISP72,245,2508.810.700البذور انتاجBIME293,147,18232.30.160االوسط الشرق مصرف

SMRI70,546,7738.68.600العقارية  المعمورةBGUC110,624,77912.20.180الخليج مصرف

TASC68,569,3388.37.500سيل اسياBMNS29,892,2593.30.560المنصور مصرف

BIME46,923,5495.70.160االوسط الشرق مصرفBCOI25,995,9252.90.510التجاري المصرف

HMAN41,620,0005.128.250المنصور فندقBMFI25,117,1632.80.200الموصل مصرف

IBSD34,474,9674.23.850الغازية  بغدادBNOI22,849,5042.51.080االهلي المصرف

807,626,81288.95652,379,87779.41

821,490,941الكلي مجموع908,002,844الكلي 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

2022/10/27

 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 عدد39,838,829

4المتدولة الشركات

1المرتفعة102,199,051

1المنخفضة

2المستقره71

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

HASH9.5009.000-5.26اشور فندقIFCM2.6702.7302.25االنشائية  الفلوجة

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)

IFCM101,186,10099.02.730االنشائية  الفلوجةIFCM37,720,00094.72.730االنشائية  الفلوجة

BROI660,0000.60.330األئتمان مصرفBROI2,000,0005.00.330األئتمان مصرف

HASH180,0000.29.000اشور فندقIHFI98,8290.21.750المنزلي صناعةاالثاث

IHFI172,9510.21.750المنزلي صناعةاالثاثHASH20,0000.19.000اشور فندق

39,838,829100.00102,199,051100.00

102,199,051الكلي مجموع39,838,829الكلي 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

2022/10/27

 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 عدد70,314,383

11المتدولة الشركات

5المرتفعة70,493,162

2المنخفضة

4المستقره86

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

IMCM0.4600.440-4.35الحديثة االنشائيةIICM0.8200.8604.88الكارتون صناعات

HISH9.6109.600-0.10عشتار فنادقITLI0.6500.6804.62الخفيفة الصناعات

IELI0.7600.7903.95االلكترونية الصناعات

HSAD14.75015.0001.69السدير فندق

HPAL14.25014.3500.70فلسطين فندق

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)

ITLI24,871,43535.30.680الخفيفة الصناعاتITLI36,700,00052.20.680الخفيفة الصناعات

HISH17,040,00024.29.600عشتار فنادقBNOR10,200,00014.50.080الشمال مصرف

SILT9,720,00013.81.620البري للنقل العراقيةIELI7,768,94311.00.790االلكترونية الصناعات

IELI6,137,4658.70.790االلكترونية الصناعاتSILT6,000,0008.51.620البري للنقل العراقية

SIGT5,235,1407.41.010النفطية المنتجات نقلSIGT5,166,6407.31.010النفطية المنتجات نقل

HPAL3,792,0505.414.350فلسطين فندقIICM2,200,0003.10.860الكارتون صناعات

IICM1,892,0002.70.860الكارتون صناعاتHISH1,775,0002.59.600عشتار فنادق

69,810,58399.2868,688,09097.44

70,493,162الكلي مجموع70,314,383الكلي 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

2022/10/27

 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


