
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

588.80االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد584.71737,285,888 االغالق

24المتدولة الشركات0.69-% التغير نسبه

4المرتفعة4.09643,368,163-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

5المستقره511

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

%

SBPT45.90030.990-32.48العام للنقل العراق بغدادSMRI8.2608.4902.78العقارية  المعمورة

BIME0.1600.150-6.25االوسط الشرق مصرفBMNS0.5500.5601.82المنصور مصرف

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرفIKHC2.3702.3900.84االنشائية  الخازر

BMFI0.1900.180-5.26الموصل مصرفTASC7.3807.4000.27سيل اسيا

IHLI0.7900.770-2.53الصناعية الهالل

BBOB1.2201.200-1.64بغداد مصرف

BTIB0.6800.670-1.47االسالمي الطيف 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)

TASC101,566,17615.87.400سيل اسياBIME303,000,00041.10.150االوسط الشرق مصرف

SBPT96,933,91715.130.990العام للنقل العراق بغدادBSUC288,500,00039.10.210سومر مصرف

IBSD95,605,64114.93.750الغازية  بغدادBNOI26,450,0003.61.030االهلي المصرف

AISP84,692,90013.210.650البذور انتاجIBSD25,524,4873.53.750الغازية  بغداد

BSUC58,490,0009.10.210سومر مصرفBGUC15,000,0002.00.170الخليج مصرف

BIME45,970,0007.10.150االوسط الشرق مصرفTASC13,755,2001.97.400سيل اسيا

SMRI43,623,0706.88.490العقارية  المعمورةBMFI12,880,0001.70.180الموصل مصرف

685,109,68792.92526,881,70481.89

643,368,163الكلي مجموع737,285,888الكلي 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

2022/11/3

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ ( الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص

 

34المدرجة الشركات عدد4,348,988

1المتدولة الشركات

1المرتفعة12,255,900

0المنخفضة

0المستقره18

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM2.8002.8501.79االنشائية  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)

IFCM12,255,900100.02.850االنشائية  الفلوجةIFCM4,348,988100.02.850االنشائية  الفلوجة

4,348,988100.0012,255,900100.00

12,255,900الكلي مجموع4,348,988الكلي 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

2022/11/3

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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص

 

19المدرجة الشركات عدد50,840,274

8المتدولة الشركات

3المرتفعة54,965,192

2المنخفضة

3المستقره68

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

%

HISH9.5809.360-2.30عشتار فنادقIICM0.8600.9004.65الكارتون صناعات

ITLI0.7500.740-1.33الخفيفة الصناعاتIELI0.8800.9204.55االلكترونية الصناعات

INCP1.9401.9701.55الكيمياوية 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)

IELI26,548,81248.30.920االلكترونية الصناعاتIELI29,700,52458.40.920االلكترونية الصناعات

ITLI12,522,00022.80.740الخفيفة الصناعاتITLI16,700,00032.80.740الخفيفة الصناعات

HISH12,456,00022.79.360عشتار فنادقHISH1,325,0002.69.360عشتار فنادق

INCP1,167,0002.11.970الكيمياوية الصناعاتAMAP1,017,7502.00.320الحيواني لالنتاج الحديثة

SIGT1,050,0001.91.050النفطية المنتجات نقلSIGT1,000,0002.01.050النفطية المنتجات نقل

SILT873,2001.61.850البري للنقل العراقيةINCP600,0001.21.970الكيمياوية الصناعات

AMAP325,6800.60.320الحيواني لالنتاج الحديثةSILT472,0000.91.850البري للنقل العراقية

50,815,27499.9554,942,69299.96

54,965,192الكلي مجموع50,840,274الكلي 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

2022/11/3

 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
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