
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

601.48االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد598.71259,261,024 االغالق

31المتدولة الشركات0.46-% التغير نسبه

11المرتفعة2.77444,878,965-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

10المستقره559

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIBI0.2900.280-3.45االستثمار مصرفSNUC0.4500.50011.11للمقاوالت النخبة

IKHC2.2502.200-2.22االنشائية  الخازرIHLI0.7300.7908.22الصناعية الهالل

BBOB1.4301.400-2.10بغداد مصرفIMIB2.1002.2105.24والدراجات المعدنية

BIIB0.4800.470-2.08االسالمي  المصرفSBPT40.00042.0005.00العام للنقل العراق بغداد

HBAG9.1509.000-1.64بغداد فندقAIRP20.00021.0005.00الزراعية المنتجات

IBSD3.9003.870-0.77الغازية  بغدادIMAP1.3001.3503.85الدوائية المنصور

AISP9.9009.850-0.51البذور انتاجBCOI0.5200.5301.92التجاري المصرف

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)

TASC121,254,78327.37.570سيل اسياIMAP54,341,20421.01.350الدوائية المنصور

IMAP72,922,56716.41.350الدوائية المنصورBMNS38,900,79315.00.560المنصور مصرف

AISP57,322,95012.99.850البذور انتاجBSUC35,000,00013.50.210سومر مصرف

BNOI28,000,0006.31.120االهلي المصرفBNOI25,000,0009.61.120االهلي المصرف

SMOF25,257,3855.711.760االلعاب لمدن الموصلTASC16,067,4836.27.570سيل اسيا

SBPT22,080,4295.042.000العام للنقل العراق بغدادBMFI13,383,9475.20.200الموصل مصرف

BMNS21,734,4444.90.560المنصور مصرفSNUC11,100,0004.30.500للمقاوالت النخبة

193,793,42774.75348,572,55778.35

444,878,965الكلي مجموع259,261,024الكلي 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

2022/10/20

 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 عدد5,150,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة1,728,500

0المنخفضة

1المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BEFI0.1800.1905.56االقتصاد 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)

BROI1,700,00098.40.340األئتمان مصرفBROI5,000,00097.10.340األئتمان مصرف

BEFI28,5001.60.190االقتصاد مصرفBEFI150,0002.90.190االقتصاد مصرف

5,150,000100.001,728,500100.00

1,728,500الكلي مجموع5,150,000الكلي 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

2022/10/20

ربحية 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 عدد256,055,696

13المتدولة الشركات

8المرتفعة42,121,334

3المنخفضة

2المستقره39

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

VKHF0.1500.140-6.67لالستثمار الخيرBBAY0.0700.08014.29بابل مصرف

BKUI1.1801.130-4.24كوردستان مصرفBNOR0.0800.09012.50الشمال مصرف

SILT1.7501.740-0.57البري للنقل العراقيةIMCM0.4000.4205.00الحديثة االنشائية

IELI0.6100.6404.92االلكترونية الصناعات

ITLI0.5700.5903.51الخفيفة الصناعات

INCP1.9001.9402.11الكيمياوية الصناعات

HISH9.7509.8000.51عشتار 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)

AMAP15,349,18336.40.320الحيواني لالنتاج الحديثةBNOR163,949,07564.00.090الشمال مصرف

BNOR14,755,41735.00.090الشمال مصرفAMAP47,966,19818.70.320الحيواني لالنتاج الحديثة

ITLI2,950,0007.00.590الخفيفة الصناعاتBUND29,000,00011.30.070المتحد المصرف

BUND2,280,0005.40.070المتحد المصرفBBAY6,748,7562.60.080بابل مصرف

HSAD2,220,0005.314.800السدير فندقITLI5,000,0002.00.590الخفيفة الصناعات

SILT2,151,0005.11.740البري للنقل العراقيةIELI1,600,0000.60.640االلكترونية الصناعات

IELI1,024,0002.40.640االلكترونية الصناعاتSILT1,250,0000.51.740البري للنقل العراقية

255,514,02999.7940,729,60096.70

42,121,334الكلي مجموع256,055,696الكلي 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

2022/10/20

 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


