
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.20االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد594.572,203,399,589 االغالق

24المتدولة الشركات0.61-% التغير نسبه

4المرتفعة3.631,393,021,504-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

8المستقره449

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

SNUC0.6000.530-11.67للمقاوالت النخبةBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

HKAR1.0501.000-4.76كربالء فنادقIMOS5.4505.7505.50الحديثة الخياطة

IMIB2.3002.200-4.35والدراجات المعدنيةIKHC2.3002.3502.17االنشائية  الخازر

NGIR0.4200.410-2.38للتأمين الخليجIKLV1.5001.5302.00اللقاحات النتاج الكندي

IBSD3.9403.850-2.28الغازية  بغدادIHLI0.7700.7700.00الصناعية الهالل

BNOI1.0601.040-1.89االهلي المصرفHMAN30.00030.0000.00المنصور فندق

TASC7.5407.400-1.86سيل اسياIMAP1.7801.770-0.56الدوائية المنصور

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)

NGIR816,195,84158.60.410للتأمين الخليجNGIR1,990,721,56390.30.410للتأمين الخليج

TASC147,308,05610.67.400سيل اسياBNOI59,075,2262.71.040االهلي المصرف

IBSD99,785,7177.23.850الغازية  بغدادBMNS26,750,0001.20.550المنصور مصرف

AISP81,404,1105.810.650البذور انتاجIBSD25,850,6731.23.850الغازية  بغداد

HMAN79,795,2505.730.000المنصور فندقIMAP23,089,7431.01.770الدوائية المنصور

BNOI61,805,4514.41.040االهلي المصرفTASC19,749,2000.97.400سيل اسيا

IMAP41,015,4482.91.770الدوائية المنصورBMFI8,393,6400.40.190الموصل مصرف

2,153,630,04597.741,327,309,87195.28

1,393,021,504الكلي مجموع2,203,399,589الكلي 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

2022/11/1

 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 عدد1,149,105

2المتدولة الشركات

1المرتفعة4,842,847

1المنخفضة

0المستقره12

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

IFCM2.8002.770-1.07االنشائية  الفلوجةHASH9.0009.2002.22اشور 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)

IFCM2,450,84750.62.770االنشائية  الفلوجةIFCM889,10577.42.770االنشائية  الفلوجة

HASH2,392,00049.49.200اشور فندقHASH260,00022.69.200اشور فندق

1,149,105100.004,842,847100.00

4,842,847الكلي مجموع1,149,105الكلي 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

2022/11/1

 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 (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد46,524,495

11المتدولة الشركات

6المرتفعة82,153,686

2المنخفضة

3المستقره100

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

HPAL14.40014.100-2.08فلسطين فندقIELI0.8000.8405.00االلكترونية الصناعات

HISH9.7509.580-1.74عشتار فنادقSILT1.7801.8604.49البري للنقل العراقية

ITLI0.7100.7404.23الخفيفة الصناعات

IICM0.8300.8603.61الكارتون صناعات

SIGT1.0201.0401.96النفطية المنتجات نقل

INCP1.9702.0001.52الكيمياوية 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)

HISH38,501,80046.99.580عشتار فنادقITLI27,177,00058.40.740الخفيفة الصناعات

ITLI19,918,40024.20.740الخفيفة الصناعاتIELI11,356,65424.40.840االلكترونية الصناعات

IELI9,538,96411.60.840االلكترونية الصناعاتHISH3,998,0008.69.580عشتار فنادق

HPAL6,394,9307.814.100فلسطين فندقSILT1,709,5093.71.860البري للنقل العراقية

SILT3,112,2223.81.860البري للنقل العراقيةIMCM616,0321.30.480الحديثة االنشائية

HSAD3,000,0003.715.000السدير فندقINCP565,0001.22.000الكيمياوية الصناعات

INCP1,130,0001.42.000الكيمياوية الصناعاتHPAL452,3001.014.100فلسطين فندق

45,874,49598.6081,596,31599.32

82,153,686الكلي مجموع46,524,495الكلي 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

2022/11/1

 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


