
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

584.71االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد575.22846,599,161 االغالق

28المتدولة الشركات1.62-% التغير نسبه

4المرتفعة9.49721,032,980-(نقطه)التغير مقدار

17المنخفضة

7المستقره554

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

BIME0.1500.130-13.33االوسط الشرق مصرفIHLI0.7700.7902.60الصناعية الهالل

IKHC2.3902.210-7.53االنشائية  الخازرSNUC0.5300.5401.89للمقاوالت النخبة

SBPT30.99029.100-6.10العام للنقل العراق بغدادIIEW6.0006.1001.67الهندسية لالعمال العراقية

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفIMAP1.7101.7200.58الدوائية المنصور

IMIB2.2002.100-4.55والدراجات المعدنية

BCOI0.5100.490-3.92التجاري المصرف

BNOI1.0300.990-3.88االهلي المصرف

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)

BBOB135,957,20018.91.180بغداد مصرفBIME336,609,95139.80.130االوسط الشرق مصرف

HMAN87,139,12212.129.500المنصور فندقBCOI149,173,54517.60.490التجاري المصرف

BNOI84,051,45211.70.990االهلي المصرفBBOB113,481,00013.41.180بغداد مصرف

TASC78,020,79310.87.370سيل اسياBNOI83,916,1319.90.990االهلي المصرف

BCOI72,447,03710.00.490التجاري المصرفBGUC50,000,0005.90.170الخليج مصرف

IMAP46,321,9846.41.720الدوائية المنصورIHLI39,052,6044.60.790الصناعية الهالل

BIME43,899,2946.10.130االوسط الشرق مصرفIMAP27,196,3123.21.720الدوائية المنصور

799,429,54394.43547,836,88275.98

721,032,980الكلي مجموع846,599,161الكلي 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

2022/11/6

 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 عدد313,510,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة851,772,983

2المنخفضة

2المستقره87

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

BEFI0.1800.160-11.11االقتصاد مصرفIFCM2.8503.42020.00االنشائية  الفلوجة

HASH9.2009.150-0.54اشور فندق

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)

IFCM846,865,58399.43.420االنشائية  الفلوجةIFCM295,830,00094.43.420االنشائية  الفلوجة

BROI3,300,0000.40.330األئتمان مصرفBROI10,000,0003.20.330األئتمان مصرف

BEFI1,206,4000.10.160االقتصاد مصرفBEFI7,540,0002.40.160االقتصاد مصرف

HASH366,0000.09.150اشور فندقBTRU100,0000.00.350االسالمي الثقة مصرف

BTRU35,0000.00.350االسالمي الثقة مصرفHASH40,0000.09.150اشور فندق

313,510,000100.00851,772,983100.00

851,772,983الكلي مجموع313,510,000الكلي 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

2022/11/6

 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 (المفصحة غير الشركات منصة) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد53,839,734

7المتدولة الشركات

2المرتفعة46,424,694

4المنخفضة

1المستقره75

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

SIGT1.0501.000-4.76النفطية المنتجات نقلITLI0.7400.7501.35الخفيفة الصناعات

IICM0.9000.860-4.44الكارتون صناعاتINCP1.9701.9800.51الكيمياوية الصناعات

IELI0.9200.900-2.17االلكترونية الصناعات

SILT1.8501.820-1.62البري للنقل العراقية

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)

IELI26,151,74656.30.900االلكترونية الصناعاتIELI28,872,18053.60.900االلكترونية الصناعات

ITLI16,688,00035.90.750الخفيفة الصناعاتITLI22,050,00041.00.750الخفيفة الصناعات

SILT1,531,3983.31.820البري للنقل العراقيةIICM1,727,5003.20.860الكارتون صناعات

IICM1,488,1503.20.860الكارتون صناعاتSILT840,0541.61.820البري للنقل العراقية

INCP495,0001.11.980الكيمياوية الصناعاتINCP250,0000.51.980الكيمياوية الصناعات

SIGT50,4000.11.000النفطية المنتجات نقلSIGT50,0000.11.000النفطية المنتجات نقل

SBAG20,0000.00.400العام للنقل الباديةSBAG50,0000.10.400العام للنقل البادية

53,839,734100.0046,424,694100.00

46,424,694الكلي مجموع53,839,734الكلي 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

2022/11/6

 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


