
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

573.95االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد576.63706,029,584 االغالق

30المتدولة الشركات0.47% التغير نسبه

10المرتفعة2.68473,921,024(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

15المستقره468

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

BIIB0.4300.400-6.98االسالمي  المصرفSNUC0.6300.70011.11للمقاوالت النخبة

BASH0.4400.430-2.27اشور مصرفIKHC2.1202.34010.38االنشائية  الخازر

SMOF12.10012.000-0.83االلعاب لمدن الموصلIHLI0.8500.9005.88الصناعية الهالل

IRMC5.3805.350-0.56الجاهزة االلبسةBBOB1.1901.2404.20بغداد مصرف

IBSD3.7203.700-0.54الغازية  بغدادSMRI8.0008.3003.75العقارية  المعمورة

BCOI0.5000.5000.00التجاري المصرفBMNS0.5800.6003.45المنصور مصرف

IMOS5.8305.9001.20الحديثة الخياطة

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)

AISP59,935,25012.610.400البذور انتاجBGUC272,000,00038.50.180الخليج مصرف

BBOB59,308,11612.51.240بغداد مصرفBIIB97,038,85213.70.400االسالمي  المصرف

BGUC48,960,00010.30.180الخليج مصرفBSUC70,000,0009.90.210سومر مصرف

IBSD41,523,7178.83.700الغازية  بغدادBMNS58,453,3518.30.600المنصور مصرف

BIIB38,815,5418.20.400االسالمي  المصرفBBOB48,759,0006.91.240بغداد مصرف

SKTA35,437,9507.52.800الكرخ العاب مدينةBMFI43,803,4106.20.180الموصل مصرف

BMNS34,642,2847.30.600المنصور مصرفIHLI29,314,1624.20.900الصناعية الهالل

619,368,77587.73318,622,85867.23

473,921,024الكلي مجموع706,029,584الكلي 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

2022/11/14

 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 عدد599,194,933

3المتدولة الشركات

0المرتفعة179,173,431

1المنخفضة

2المستقره137

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.5803.540-1.12االنشائية  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)

BEFI91,940,43651.30.160االقتصاد مصرفBEFI574,649,60095.90.160االقتصاد مصرف

IFCM87,197,99548.73.540االنشائية  الفلوجةIFCM24,445,3334.13.540االنشائية  الفلوجة

BTRU35,0000.020.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.020.350االسالمي الثقة مصرف

599,194,933100.00179,173,431100.00

179,173,431الكلي مجموع599,194,933الكلي 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

2022/11/14

 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 عدد68,698,092

9المتدولة الشركات

4المرتفعة44,912,719

3المنخفضة

2المستقره87

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IICM0.9400.910-3.19الكارتون صناعاتIELI0.9400.9804.26االلكترونية الصناعات

SILT1.7501.700-2.86البري للنقل العراقيةITLI0.7900.8203.80الخفيفة الصناعات

SBAG0.3900.380-2.56العام للنقل الباديةAMAP0.3500.3602.86الحيواني لالنتاج الحديثة

INCP1.9001.9201.05الكيمياوية 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)

ITLI16,659,52537.10.820الخفيفة الصناعاتBUND24,500,00035.70.060المتحد المصرف

IELI10,765,19024.00.980االلكترونية الصناعاتITLI20,502,50029.80.820الخفيفة الصناعات

SILT7,475,50016.61.700البري للنقل العراقيةIELI11,168,81616.30.980االلكترونية الصناعات

SIGT5,043,04711.21.020النفطية المنتجات نقلSIGT4,944,1647.21.020النفطية المنتجات نقل

IICM1,863,9414.20.910الكارتون صناعاتSILT4,300,0006.31.700البري للنقل العراقية

BUND1,690,0003.80.060المتحد المصرفIICM2,046,0013.00.910الكارتون صناعات

INCP1,176,8692.61.920الكيمياوية الصناعاتINCP613,1580.91.920الكيمياوية الصناعات

68,074,63999.0944,674,07299.47

44,912,719الكلي مجموع68,698,092الكلي 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

2022/11/14

 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


