
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.12االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد588.09606,932,626 االغالق

28المتدولة الشركات0.34-% التغير نسبه

8المرتفعة2.03958,090,865-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره424

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

IHLI0.9200.890-3.26الصناعية الهاللSNUC0.6000.66010.00للمقاوالت النخبة

BBOB1.2501.220-2.40بغداد مصرفSKTA2.9203.0303.77الكرخ العاب مدينة

IMAP1.6901.650-2.37الدوائية المنصورIKHC2.2002.2502.27االنشائية  الخازر

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرفBMNS0.6400.6501.56المنصور مصرف

TASC7.3807.300-1.08سيل اسياSMRI8.2408.3501.33العقارية  المعمورة

HMAN29.00028.700-1.03المنصور فندقIIDP1.0301.0400.97للتمور  العراقية

IRMC5.2305.190-0.76الجاهزة االلبسةAISP10.30010.3800.78البذور انتاج

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)

BAIB318,000,00033.21.060العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00049.41.060العراق اسيا مصرف

TASC192,667,60720.17.300سيل اسياBNOI44,000,0007.21.040االهلي المصرف

SMRI110,726,50011.68.350العقارية  المعمورةBIME37,721,5156.20.140االوسط الشرق مصرف

SKTA105,262,51911.03.030الكرخ العاب مدينةSKTA34,619,8625.73.030الكرخ العاب مدينة

BNOI45,770,5004.81.040االهلي المصرفTASC26,357,5794.37.300سيل اسيا

IBSD34,009,6773.53.840الغازية  بغدادBMNS25,000,0004.10.650المنصور مصرف

IMAP24,450,6452.61.650الدوائية المنصورIIDP22,841,5153.81.040للتمور  العراقية

490,540,47180.82830,887,44886.72

958,090,865الكلي مجموع606,932,626الكلي 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

2022/11/23

 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 عدد36,449,532

5المتدولة الشركات

1المرتفعة187,366,590

1المنخفضة

3المستقره167

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

BEFI0.2000.180-10.00االقتصاد مصرفIFCM4.8305.40011.80االنشائية  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)

IFCM183,731,02398.15.400االنشائية  الفلوجةIFCM34,206,55593.85.400االنشائية  الفلوجة

IHFI3,546,1101.91.800المنزلي صناعةاالثاثIHFI1,970,0615.41.800المنزلي صناعةاالثاث

VAMF36,4580.020.500لالستثمار االمينBEFI100,0000.30.180االقتصاد مصرف

BTRU35,0000.020.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.30.350االسالمي الثقة مصرف

BEFI18,0000.010.180االقتصاد مصرفVAMF72,9160.20.500لالستثمار االمين

36,449,532100.00187,366,590100.00

187,366,590الكلي مجموع36,449,532الكلي 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

2022/11/23

 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) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد32,210,880

8المتدولة الشركات

3المرتفعة138,695,169

3المنخفضة

2المستقره55

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

IICM0.9700.930-4.12الكارتون صناعاتAMAP0.3900.4002.56الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI0.9800.950-3.06االلكترونية الصناعاتSILT1.7901.8000.56البري للنقل العراقية

ITLI0.8700.850-2.30الخفيفة الصناعاتHISH9.0009.0100.11عشتار فنادق

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)

HISH118,711,20085.69.010عشتار فنادقHISH13,190,00040.99.010عشتار فنادق

IELI9,668,6717.00.950االلكترونية الصناعاتIELI10,013,68631.10.950االلكترونية الصناعات

SILT6,300,9004.51.800البري للنقل العراقيةSILT3,480,00010.81.800البري للنقل العراقية

IICM1,860,0001.30.930الكارتون صناعاتIICM2,000,0006.20.930الكارتون صناعات

ITLI1,710,0001.20.850الخفيفة الصناعاتITLI2,000,0006.20.850الخفيفة الصناعات

AMAP351,7130.30.400الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP879,2822.70.400الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG57,6860.040.390العام للنقل الباديةBBAY500,0001.60.070بابل مصرف

32,062,96899.54138,660,16999.97

138,695,169الكلي مجموع32,210,880الكلي 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

2022/11/23

 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


