
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

575.59االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد578.05753,596,047 االغالق

29المتدولة الشركات0.43% التغير نسبه

11المرتفعة2.46765,967,743(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره410

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

HBAY100.00095.000-5.00بابل فندقBMFI0.1700.1805.88الموصل مصرف

SNUC0.5700.550-3.51للمقاوالت النخبةBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

IKLV1.5001.450-3.33اللقاحات النتاج الكنديIHLI0.7700.8003.90الصناعية الهالل

SMRI8.5008.280-2.59العقارية  المعمورةIMIB2.1002.1602.86والدراجات المعدنية

AIRP23.58023.000-2.46الزراعية المنتجاتIBSD3.6603.7502.46الغازية  بغداد

NGIR0.4100.400-2.44للتأمين الخليجHMAN28.50029.0001.75المنصور فندق

IMAP1.7001.660-2.35الدوائية المنصورIRMC4.5304.6001.55الجاهزة االلبسة

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)

BAIB318,000,00041.51.060العراق اسيا مصرفBSUC333,998,90044.30.210سومر مصرف

TASC182,415,65023.87.400سيل اسياBAIB300,000,00039.81.060العراق اسيا مصرف

AISP74,107,5009.710.450البذور انتاجTASC24,843,2503.37.400سيل اسيا

BSUC68,149,7698.90.210سومر مصرفBMNS16,000,0002.10.570المنصور مصرف

SKTA29,943,3003.92.750الكرخ العاب مدينةSKTA10,880,0001.42.750الكرخ العاب مدينة

SMRI21,134,4002.88.280العقارية  المعمورةIHLI10,060,0001.30.800الصناعية الهالل

IBSD13,221,4261.73.750الغازية  بغدادBGUC10,000,0001.30.170الخليج مصرف

705,782,15093.66706,972,04592.30

765,967,743الكلي مجموع753,596,047الكلي 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

2022/11/9

 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
 

118,703,000

34المدرجة الشركات عدد

4المتدولة الشركات77,285,820

0المرتفعة

2المنخفضة110

2المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.6503.450-5.48االنشائية  الفلوجة

HASH9.1509.000-1.64اشور فندق

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)

IFCM59,226,82076.63.450االنشائية  الفلوجةBEFI101,400,00085.40.160االقتصاد مصرف

BEFI16,224,00021.00.160االقتصاد مصرفIFCM17,003,00014.33.450االنشائية  الفلوجة

HASH1,800,0002.39.000اشور فندقHASH200,0000.29.000اشور فندق

BTRU35,0000.00.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.10.350االسالمي الثقة مصرف

118,703,000100.0077,285,820100.00

77,285,820الكلي مجموع118,703,000الكلي 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

2022/11/9

 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 عدد22,302,995

8المتدولة الشركات

4المرتفعة34,079,596

1المنخفضة

3المستقره41

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

HISH9.2509.150-1.08عشتار فنادقAMAP0.3200.3303.13الحيواني لالنتاج الحديثة

SIGT1.0001.0202.00النفطية المنتجات نقل

IELI0.8900.9001.12االلكترونية الصناعات

SILT1.8101.8200.55البري 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)

HISH30,140,00088.49.150عشتار فنادقBUND15,000,00067.30.070المتحد المصرف

ITLI1,490,0004.40.750الخفيفة الصناعاتHISH3,320,00014.99.150عشتار فنادق

BUND1,040,0003.10.070المتحد المصرفITLI2,000,0009.00.750الخفيفة الصناعات

IELI817,1962.40.900االلكترونية الصناعاتIELI907,9954.10.900االلكترونية الصناعات

AMAP297,0000.90.330الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP900,0004.00.330الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT273,0000.81.820البري للنقل العراقيةSILT150,0000.71.820البري للنقل العراقية

SIGT20,4000.11.020النفطية المنتجات نقلSIGT20,0000.11.020النفطية المنتجات نقل

22,297,99599.9834,077,59699.99

34,079,596الكلي مجموع22,302,995الكلي 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

2022/11/9

 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


