
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

594.57االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد588.80153,765,482 االغالق

23المتدولة الشركات0.97-% التغير نسبه

9المرتفعة5.77452,022,556-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

8المستقره362

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

SMRI9.0008.260-8.22العقارية  المعمورةAIRP20.51023.58014.97الزراعية المنتجات

IMAP1.7701.730-2.26الدوائية المنصورIIDP0.8200.8503.66للتمور  العراقية

BBOB1.2401.220-1.61بغداد مصرفIHLI0.7700.7902.60الصناعية الهالل

IBSD3.8503.800-1.30الغازية  بغدادHNTI11.00011.2001.82السياحية االستثمارات

HMAN30.00029.850-0.50المنصور فندقIKLV1.5301.5501.31اللقاحات النتاج الكندي

TASC7.4007.380-0.27سيل اسياIMOS5.7505.8000.87الحديثة الخياطة

BCOI0.5100.5100.00التجاري المصرفIKHC2.3502.3700.85االنشائية  الخازر

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)

AISP85,631,68818.910.700البذور انتاجIMAP48,019,55031.21.730الدوائية المنصور

IMAP83,350,65518.41.730الدوائية المنصورBIME20,500,00013.30.160االوسط الشرق مصرف

TASC81,835,14018.17.380سيل اسياBCOI20,250,00013.20.510التجاري المصرف

SMRI49,188,30010.98.260العقارية  المعمورةBBOB11,068,0007.21.220بغداد مصرف

HMAN43,023,1009.529.850المنصور فندقTASC11,065,8007.27.380سيل اسيا

IBSD35,998,5388.03.800الغازية  بغدادIBSD9,451,7666.13.800الغازية  بغداد

SMOF20,708,7504.612.000االلعاب لمدن الموصلAISP7,957,5205.210.700البذور انتاج

128,312,63683.45399,736,17288.43

452,022,556الكلي مجموع153,765,482الكلي 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

2022/11/2

 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 عدد12,800,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة24,797,000

0المنخفضة

2المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM2.7702.8001.08االنشائية  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)

IFCM18,762,00075.72.800االنشائية  الفلوجةIFCM6,700,00052.32.800االنشائية  الفلوجة

BMUI6,000,00024.21.000االسالمي المستشار مصرفBMUI6,000,00046.91.000االسالمي المستشار مصرف

BTRU35,0000.10.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.80.350االسالمي الثقة مصرف

12,800,000100.0024,797,000100.00

24,797,000الكلي مجموع12,800,000الكلي 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

2022/11/2

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 عدد60,073,965

9المتدولة الشركات

3المرتفعة65,919,313

3المنخفضة

3المستقره124

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

INCP2.0001.940-3.00الكيمياوية الصناعاتIELI0.8400.8804.76االلكترونية الصناعات

HPAL14.10014.000-0.71فلسطين فندقITLI0.7400.7501.35الخفيفة الصناعات

SILT1.8601.850-0.54البري للنقل العراقيةSIGT1.0401.0500.96النفطية المنتجات نقل

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)

ITLI15,580,30723.60.750الخفيفة الصناعاتITLI20,625,74234.30.750الخفيفة الصناعات

INCP13,925,63121.11.940الكيمياوية الصناعاتIELI16,449,50027.40.880االلكترونية الصناعات

IELI13,810,84021.00.880االلكترونية الصناعاتBUND7,893,00513.10.070المتحد المصرف

HISH8,145,00012.49.580عشتار فنادقINCP7,162,87711.91.940الكيمياوية الصناعات

SILT7,576,21411.51.850البري للنقل العراقيةSILT4,131,0566.91.850البري للنقل العراقية

HPAL5,043,4907.714.000فلسطين فندقAMAP1,982,2503.30.320الحيواني لالنتاج الحديثة

SIGT651,0001.01.050النفطية المنتجات نقلHISH850,0001.49.580عشتار فنادق

59,094,43098.3764,732,48298.20

65,919,313الكلي مجموع60,073,965الكلي 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

2022/11/2

 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


