
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

577.71االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد575.59484,599,920 االغالق

24المتدولة الشركات0.37-% التغير نسبه

5المرتفعة2.12539,350,265-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

7المستقره475

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

BMFI0.1800.170-5.56الموصل مصرفIMIB2.0502.1002.44والدراجات المعدنية

IRMC4.7004.530-3.62الجاهزة االلبسةBCOI0.4900.5002.04التجاري المصرف

HMAN29.50028.500-3.39المنصور فندقBMNS0.5600.5701.79المنصور مصرف

AISP10.60010.300-2.83البذور انتاجIITC14.75014.9001.02للسجاد العراقية

IHLI0.7900.770-2.53الصناعية الهاللSBPT28.26028.5000.85العام للنقل العراق بغداد

BIIB0.4900.480-2.04االسالمي  المصرف

SKTA2.7902.740-1.79الكرخ العاب مدينة

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)

AISP136,103,98225.210.300البذور انتاجBIME96,400,00019.90.140االوسط الشرق مصرف

BNOI68,122,28712.61.000االهلي المصرفBGUC74,775,00015.40.170الخليج مصرف

SKTA54,831,59810.22.740الكرخ العاب مدينةBNOI66,900,40913.81.000االهلي المصرف

TASC44,533,3188.37.330سيل اسياBMNS55,749,17811.50.570المنصور مصرف

BBOB33,807,2006.31.200بغداد مصرفBSUC45,500,0009.40.200سومر مصرف

BMNS32,047,0315.90.570المنصور مصرفBCOI33,500,0006.90.500التجاري المصرف

SMRI30,665,8565.78.500العقارية  المعمورةBBOB28,231,0005.81.200بغداد مصرف

401,055,58782.76400,111,27274.18

539,350,265الكلي مجموع484,599,920الكلي 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

2022/11/8

 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 عدد124,144,116

6المتدولة الشركات

0المرتفعة69,038,812

1المنخفضة

5المستقره110

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.7503.650-2.67االنشائية  الفلوجة

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

IFCM47,241,42368.43.650االنشائية  الفلوجةBEFI90,000,00072.50.160االقتصاد مصرف

BEFI14,400,00020.90.160االقتصاد مصرفBROI21,416,66717.30.330األئتمان مصرف

BROI7,067,50010.20.330األئتمان مصرفIFCM12,585,47210.13.650االنشائية  الفلوجة

HASH292,5900.49.150اشور فندقBTRU100,0000.10.350االسالمي الثقة مصرف

BTRU35,0000.10.350االسالمي الثقة مصرفHASH31,9770.09.150اشور فندق
BLAD2,3000.00.230االسالمي العطاء مصرفBLAD10,0000.00.230االسالمي العطاء مصرف

124,144,116100.0069,038,812100.00

69,038,812الكلي مجموع124,144,116الكلي 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

2022/11/8

 خسارة 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 عدد38,427,569

11المتدولة الشركات

1المرتفعة71,812,803

3المنخفضة

7المستقره113

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

HISH9.6009.250-3.65عشتار فنادقITLI0.7200.7504.17الخفيفة الصناعات

INCP1.9501.900-2.56الكيمياوية الصناعات

SILT1.8201.810-0.55البري للنقل العراقية

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
الشركة اسم

 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق
HISH39,508,50055.09.250عشتار فنادقIELI13,815,84036.00.890االلكترونية الصناعات

IELI12,491,75617.40.890االلكترونية الصناعاتITLI13,015,00033.90.750الخفيفة الصناعات

ITLI9,761,25013.60.750الخفيفة الصناعاتINCP4,500,00011.71.900الكيمياوية الصناعات
INCP8,550,00011.91.900الكيمياوية الصناعاتHISH4,230,00011.09.250عشتار فنادق

SILT937,9471.31.810البري للنقل العراقيةBUND2,015,0005.20.070المتحد المصرف

IICM189,0000.30.900الكارتون صناعاتSILT516,7291.31.810البري للنقل العراقية

BUND141,0500.20.070المتحد المصرفIICM210,0000.50.900الكارتون صناعات

38,302,56999.6771,579,50399.68

71,812,803الكلي مجموع38,427,569الكلي 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

2022/11/8

 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


