
 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (النظامـي الســوق) التداول جلســة ملخص

 (isx60 مؤشر )

578.05االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد576.50222,776,423 االغالق

28المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

7المرتفعة1.55333,308,643-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره398

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

%

SMRI8.2808.100-2.17العقارية  المعمورةIRMC4.6005.20013.04الجاهزة االلبسة

BCOI0.5000.490-2.00التجاري المصرفHNTI11.00011.2001.82السياحية االستثمارات

IMAP1.6601.630-1.81الدوائية المنصورBMNS0.5700.5801.75المنصور مصرف

SBPT28.50028.200-1.05العام للنقل العراق بغدادIHLI0.8000.8101.25الصناعية الهالل

BBOB1.2001.190-0.83بغداد مصرفAISP10.45010.5601.05البذور انتاج

IKLV1.4501.440-0.69اللقاحات النتاج الكنديBNOI1.0101.0200.99االهلي المصرف

IBSD3.7503.730-0.53الغازية  بغدادTASC7.4007.4100.14سيل اسيا

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)

IRMC52,626,70015.85.200الجاهزة االلبسةBSUC41,900,00018.80.210سومر مصرف

AISP52,053,65115.610.560البذور انتاجBBOB38,843,40617.41.190بغداد مصرف

BBOB46,381,31513.91.190بغداد مصرفBIME26,090,00011.70.140االوسط الشرق مصرف

IBSD30,720,7419.23.730الغازية  بغدادBNOI18,151,2588.11.020االهلي المصرف

TASC27,054,8008.17.410سيل اسياIMAP15,100,0006.81.630الدوائية المنصور

IMAP24,774,5007.41.630الدوائية المنصورBGUC15,000,0006.70.170الخليج مصرف

SMRI22,047,4696.68.100العقارية  المعمورةIRMC10,535,0004.75.200الجاهزة االلبسة

165,619,66474.34255,659,17576.70

333,308,643الكلي مجموع222,776,423الكلي 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

2022/11/10

 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 عدد18,205,473

4المتدولة الشركات

1المرتفعة64,994,183

0المنخفضة

3المستقره96

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.4503.5101.74االنشائية  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)

IFCM62,419,25096.03.510االنشائية  الفلوجةIFCM17,690,00097.23.510االنشائية  الفلوجة

HASH2,469,3843.89.000اشور فندقHASH274,3761.59.000اشور فندق

VAMF70,5490.10.500لالستثمار االمينVAMF141,0970.80.500لالستثمار االمين

BTRU35,0000.10.350الدولي الثقة مصرفBTRU100,0000.50.350الدولي الثقة مصرف

18,205,473100.0064,994,183100.00

64,994,183الكلي مجموع18,205,473الكلي 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

2022/11/10

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 عدد29,943,429

8المتدولة الشركات

3المرتفعة54,516,718

3المنخفضة

2المستقره62

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

%

HPAL14.00013.600-2.86فلسطين فندقAMAP0.3300.3403.03الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT1.8201.800-1.10البري للنقل العراقيةSIGT1.0201.0401.96النفطية المنتجات نقل

HISH9.1509.090-0.66عشتار فنادقITLI0.7500.7601.33الخفيفة 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)

HISH31,603,58358.09.090عشتار فنادقITLI12,915,75443.10.760الخفيفة الصناعات

ITLI9,719,24417.80.760الخفيفة الصناعاتIELI7,260,00024.20.900االلكترونية الصناعات

IELI6,525,40012.00.900االلكترونية الصناعاتAMAP3,833,79912.80.340الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT2,700,0005.01.800البري للنقل العراقيةHISH3,477,87611.69.090عشتار فنادق

HPAL2,124,0003.913.600فلسطين فندقSILT1,500,0005.01.800البري للنقل العراقية

AMAP1,303,4922.40.340الحيواني لالنتاج الحديثةSIGT500,0001.71.040النفطية المنتجات نقل

SIGT520,0001.01.040النفطية المنتجات نقلBUND300,0001.00.070المتحد المصرف

29,787,42999.4854,495,71899.96

54,516,718الكلي مجموع29,943,429الكلي 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

2022/11/10

 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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