
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

593.82االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد601.48636,872,425 االغالق

26المتدولة الشركات1.29% التغير نسبه

10المرتفعة7.66677,617,533(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

10المستقره635

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

AIPM5.9105.400-8.63اللحوم تسويقIHLI0.6900.7305.80الصناعية الهالل

BBOB1.4501.430-1.38بغداد مصرفBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

BNOI1.1301.120-0.88االهلي المصرفBIIB0.4600.4804.35االسالمي  المصرف

IMAP1.3101.300-0.76الدوائية المنصورIBSD3.7603.9003.72الغازية  بغداد

AIRP20.05020.000-0.25الزراعية المنتجاتAISP9.6009.9003.13البذور انتاج

HMAN27.05027.000-0.18المنصور فندقTASC7.3707.5602.58سيل اسيا

BCOI0.5100.5201.96التجاري المصرف

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)

TASC179,620,49326.57.560سيل اسياBMFI178,191,57328.00.200الموصل مصرف

IBSD75,609,80111.23.900الغازية  بغدادBMNS79,666,59012.50.550المنصور مصرف

BBOB71,690,48010.61.430بغداد مصرفBGUC64,000,00010.00.190الخليج مصرف

AISP57,099,0818.49.900البذور انتاجBBOB50,287,9457.91.430بغداد مصرف

BMNS43,816,6256.50.550المنصور مصرفBIME35,400,0005.60.170االوسط الشرق مصرف

IRMC34,980,0245.24.900الجاهزة االلبسةBSUC35,100,0005.50.210سومر مصرف

BMFI34,973,1355.20.200الموصل مصرفBCOI30,217,4744.70.520التجاري المصرف

472,863,58274.25497,789,63973.46

677,617,533الكلي مجموع636,872,425الكلي 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

2022/10/19

 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 عدد22,675,772المتداولة االسهم 

3المتدولة الشركات

1المرتفعة6,252,010 التداول قيمة

1المنخفضة

1المستقره19الصفقات

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم% التغير نسبة
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BEFI0.1900.180-5.26االقتصاد مصرفIFCM2.7002.7100.37االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 االغالق سعر

(دينار)
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BEFI3,268,01052.30.180االقتصاد مصرفBEFI18,075,77279.70.180االقتصاد مصرف

IFCM1,624,00026.02.710االنشائية  الفلوجةBROI4,000,00017.60.340األئتمان مصرف

BROI1,360,00021.80.340األئتمان مصرفIFCM600,0002.62.710االنشائية  الفلوجة

22,675,772100.006,252,010100.00

6,252,010الكلي مجموع22,675,772الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2022/10/19

 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 منصة) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد31,925,492المتداولة االسهم 

12المتدولة الشركات

4المرتفعة18,442,552 التداول قيمة

4المنخفضة

4المستقره58الصفقات

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

BKUI1.2401.180-4.84كوردستان مصرفITLI0.5500.5703.64الخفيفة الصناعات

SILT1.7801.750-1.69البري للنقل العراقيةIELI0.5900.6103.39االلكترونية الصناعات

SIGT1.0101.000-0.99النفطية المنتجات نقلAMAP0.3100.3203.23الحيواني لالنتاج الحديثة

HISH9.7809.750-0.31عشتار فنادقHSAD14.55014.7501.37السدير 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)

ITLI6,451,20235.00.570الخفيفة الصناعاتITLI11,397,07235.70.570الخفيفة الصناعات

HISH3,905,00021.29.750عشتار فنادقBNOR11,000,00034.50.080الشمال مصرف

IELI2,246,43112.20.610االلكترونية الصناعاتIELI3,714,29011.60.610االلكترونية الصناعات

SILT1,961,76810.61.750البري للنقل العراقيةIMCM3,125,0009.80.400الحديثة االنشائية

IMCM1,189,5006.40.400الحديثة االنشائيةSILT1,121,0103.51.750البري للنقل العراقية

BNOR880,0004.80.080الشمال مصرفSIGT503,1201.61.000النفطية المنتجات نقل

HSAD737,5004.014.750السدير فندقHISH400,0001.39.750عشتار فنادق

31,260,49297.9217,371,40094.19

18,442,552الكلي مجموع31,925,492الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2022/10/19

 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


