
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

576.09االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد577.71528,239,153 االغالق

27المتدولة الشركات0.28% التغير نسبه

8المرتفعة1.62333,710,992(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره377

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

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفBIME0.1300.1407.69االوسط الشرق مصرف

SBPT29.10028.260-2.89العام للنقل العراق بغدادSNUC0.5400.5705.56للمقاوالت النخبة

IMIB2.1002.050-2.38والدراجات المعدنيةSMRI8.2508.5503.64العقارية  المعمورة

IRMC4.8004.700-2.08الجاهزة االلبسةSKTA2.7002.7903.33الكرخ العاب مدينة

BIIB0.5000.490-2.00االسالمي  المصرفBNOI0.9901.0102.02االهلي المصرف

HNTI11.20011.000-1.79السياحية االستثماراتBBOB1.1801.2001.69بغداد مصرف

IMAP1.7201.710-0.58الدوائية المنصورSMOF11.90012.1001.68االلعاب لمدن الموصل

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)

BBOB38,126,61411.41.200بغداد مصرفBIME263,557,25449.90.140االوسط الشرق مصرف

BIME36,848,01611.00.140االوسط الشرق مصرفBSUC60,000,00011.40.200سومر مصرف

AISP36,781,71011.010.600البذور انتاجBCOI47,500,0009.00.490التجاري المصرف

IBSD35,861,22210.73.680الغازية  بغدادBGUC32,750,0006.20.170الخليج مصرف

SMRI28,724,7508.68.550العقارية  المعمورةBBOB31,786,9616.01.200بغداد مصرف

BCOI23,276,0007.00.490التجاري المصرفBMNS13,500,0002.60.560المنصور مصرف

SKTA20,085,5006.02.790الكرخ العاب مدينةBNOI11,892,4282.31.010االهلي المصرف

460,986,64387.27219,703,81165.84

333,710,992الكلي مجموع528,239,153الكلي 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

2022/11/7

 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 عدد174,684,402

2المتدولة الشركات

1المرتفعة365,489,186

0المنخفضة

1المستقره171

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.4203.7509.65االنشائية  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)

IFCM352,463,25896.43.750االنشائية  الفلوجةIFCM93,272,35753.43.750االنشائية  الفلوجة

BEFI13,025,9273.60.160االقتصاد مصرفBEFI81,412,04546.60.160االقتصاد مصرف

174,684,402100.00365,489,186100.00

365,489,186الكلي مجموع174,684,402الكلي 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

2022/11/7

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 عدد62,218,764

8المتدولة الشركات

2المرتفعة71,655,985

3المنخفضة

3المستقره106

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

ITLI0.7500.720-4.00الخفيفة الصناعاتIICM0.8600.9004.65الكارتون صناعات

INCP1.9801.950-1.52الكيمياوية الصناعاتHISH9.3609.6002.56عشتار فنادق

IELI0.9000.890-1.11االلكترونية 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)

IELI22,588,80031.50.890االلكترونية الصناعاتITLI30,050,11048.30.720الخفيفة الصناعات

ITLI21,777,08130.40.720الخفيفة الصناعاتIELI25,700,00041.30.890االلكترونية الصناعات

HISH21,157,81329.59.600عشتار فنادقHISH2,238,0123.69.600عشتار فنادق

INCP3,060,0384.31.950الكيمياوية الصناعاتSILT1,636,4162.61.820البري للنقل العراقية

SILT2,978,2774.21.820البري للنقل العراقيةINCP1,569,2502.51.950الكيمياوية الصناعات

BUND70,0000.10.070المتحد المصرفBUND1,000,0001.60.070المتحد المصرف

SIGT14,9760.01.000النفطية المنتجات نقلSIGT14,9760.01.000النفطية المنتجات نقل

62,208,76499.9871,646,98599.99

71,655,985الكلي مجموع62,218,764الكلي 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

2022/11/7

 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


