
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

593.19االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد600.43953,550,974 االغالق

24المتدولة الشركات1.22% التغير نسبه

14المرتفعة7.24922,278,300(نقطه)التغير مقدار

1المنخفضة

9المستقره425

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

BNOI1.0801.070-0.93االهلي المصرفHMAN28.25029.7505.31المنصور فندق

SMRI8.6008.9904.53العقارية  المعمورة

IHLI0.7700.8003.90الصناعية الهالل

IMAP1.7101.7602.92الدوائية المنصور

IKLV1.5001.5302.00اللقاحات النتاج الكندي

IBSD3.8503.9201.82الغازية  بغداد

BMNS0.5600.5701.79المنصور 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)

BAIB318,000,00034.51.060العراق اسيا مصرفBIME380,950,00040.00.160االوسط الشرق مصرف

IMAP108,874,63811.81.760الدوائية المنصورBAIB300,000,00031.51.060العراق اسيا مصرف

TASC103,929,05011.37.560سيل اسياBBOB62,324,6646.51.250بغداد مصرف

BBOB78,418,3008.51.250بغداد مصرفIMAP61,650,1956.51.760الدوائية المنصور

BIME60,952,0006.60.160االوسط الشرق مصرفBNOI51,256,3695.41.070االهلي المصرف

BNOI55,304,7906.01.070االهلي المصرفBCOI29,090,0003.10.510التجاري المصرف

IBSD51,197,8505.63.920الغازية  بغدادBMNS15,000,0001.60.570المنصور مصرف

900,271,22894.41776,676,62884.21

922,278,300الكلي مجموع953,550,974الكلي 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

2022/10/30

 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 عدد12,375,209,901

4المتدولة الشركات

1المرتفعة2,239,556,133

1المنخفضة

2المستقره61

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

BUOI0.2400.200-16.67االتحاد مصرفIFCM2.7302.8604.76االنشائية  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)

BEFI2,224,956,11899.30.190االقتصاد مصرفBEFI12,359,950,65799.90.190االقتصاد مصرف

IFCM12,419,2540.62.860االنشائية  الفلوجةBUOI10,878,8040.10.200االتحاد مصرف

BUOI2,175,7610.10.200االتحاد مصرفIFCM4,370,4400.02.860االنشائية  الفلوجة

VAMF5,0000.00.500لالستثمار االمينVAMF10,0000.00.500لالستثمار االمين

12,375,209,901100.002,239,556,133100.00

2,239,556,133الكلي مجموع12,375,209,901الكلي 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

2022/10/30

 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 عدد272,747,090

12المتدولة الشركات

7المرتفعة80,183,842

2المنخفضة

3المستقره128

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

BNOR0.0800.070-12.50الشمال مصرفSILT1.6201.7004.94البري للنقل العراقية

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفIMCM0.4400.4604.55الحديثة االنشائية

ITLI0.6800.7104.41الخفيفة الصناعات

IELI0.7900.8203.80االلكترونية الصناعات

IICM0.8600.8701.16الكارتون صناعات

INCP2.0002.0100.50الكيمياوية الصناعات

HPAL14.35014.4000.35فلسطين 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)

SILT24,000,17029.91.700البري للنقل العراقيةBNOR207,000,00075.90.070الشمال مصرف

BNOR14,490,00018.10.070الشمال مصرفBUND19,000,0007.00.070المتحد المصرف

ITLI11,041,64413.80.710الخفيفة الصناعاتITLI15,576,8555.70.710الخفيفة الصناعات

INCP9,738,39212.12.010الكيمياوية الصناعاتSILT14,249,8565.21.700البري للنقل العراقية

IELI8,309,36110.40.820االلكترونية الصناعاتIELI10,145,5773.70.820االلكترونية الصناعات

HPAL5,362,0716.714.400فلسطين فندقINCP4,830,9641.82.010الكيمياوية الصناعات

HISH3,600,0004.59.600عشتار فنادقIICM950,0000.30.870الكارتون صناعات

271,753,25299.6476,541,63895.46

80,183,842الكلي مجموع272,747,090الكلي 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

2022/10/30

 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


