
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.09االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.60553,059,937 االغالق

34المتدولة الشركات0.43% التغير نسبه

11المرتفعة2.51694,055,628(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

16المستقره350

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

SNUC0.6600.610-7.58للمقاوالت النخبةSMRI8.3509.0007.78العقارية  المعمورة

BGUC0.1800.170-5.56الخليج مصرفBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

IMOS5.9005.750-2.54الحديثة الخياطةIKHC2.2502.3504.44االنشائية  الخازر

HBAG8.7008.600-1.15بغداد فندقSMOF12.00012.5004.17االلعاب لمدن الموصل

IIDP1.0401.030-0.96للتمور  العراقيةBIBI0.2600.2703.85االستثمار مصرف

IBSD3.8403.820-0.52الغازية  بغدادSKTA3.0303.0801.65الكرخ العاب مدينة

AISP10.38010.350-0.29البذور انتاجIMAP1.6501.6701.21الدوائية المنصور

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)

BAIB318,000,00045.81.060العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00054.21.060العراق اسيا مصرف

TASC65,829,1859.57.300سيل اسياBIME61,000,00011.00.140االوسط الشرق مصرف

SKTA64,581,7719.33.080الكرخ العاب مدينةBGUC44,947,7588.10.170الخليج مصرف

SMRI55,553,6038.09.000العقارية  المعمورةBMNS26,527,6034.80.650المنصور مصرف

SMOF30,375,0004.412.500االلعاب لمدن الموصلIIDP24,400,0004.41.030للتمور  العراقية

IIDP25,132,0003.61.030للتمور  العراقيةSKTA20,788,3923.83.080الكرخ العاب مدينة

BMNS17,242,9422.50.650المنصور مصرفBSUC14,000,0002.50.210سومر مصرف

491,663,75388.90576,714,50183.09

694,055,628الكلي مجموع553,059,937الكلي 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

2022/11/24

 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 عدد32,620,198

4المتدولة الشركات

2المرتفعة166,354,925

0المنخفضة

2المستقره159

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM5.4005.7406.30االنشائية  الفلوجة

HASH8.7109.0003.33اشور 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)

IFCM165,759,40899.65.740االنشائية  الفلوجةIFCM29,553,21590.65.740االنشائية  الفلوجة

BEFI533,5170.30.180االقتصاد مصرفBEFI2,963,9839.10.180االقتصاد مصرف

BTRU35,0000.020.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.30.350االسالمي الثقة مصرف

HASH27,0000.029.000اشور فندقHASH3,0000.019.000اشور فندق

32,620,198100.00166,354,925100.00

166,354,925الكلي مجموع32,620,198الكلي 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

2022/11/24

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



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

: بتاريخ (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد18,301,154

10المتدولة الشركات

3المرتفعة35,766,343

2المنخفضة

5المستقره51

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

INCP1.9501.900-2.56الكيمياوية الصناعاتIMCM0.5000.5204.00الحديثة االنشائية

IICM0.9300.920-1.08الكارتون صناعاتSBAG0.3900.4002.56العام للنقل البادية

IELI0.9500.9702.11االلكترونية 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)

HISH15,501,18243.39.010عشتار فنادقITLI5,500,00030.10.850الخفيفة الصناعات

ITLI4,680,00013.10.850الخفيفة الصناعاتIELI4,145,00022.60.970االلكترونية الصناعات

IELI3,981,75011.10.970االلكترونية الصناعاتIICM3,064,81616.70.920الكارتون صناعات

HSAD3,750,00010.515.000السدير فندقINCP1,789,2379.81.900الكيمياوية الصناعات

INCP3,399,5509.51.900الكيمياوية الصناعاتHISH1,720,4429.49.010عشتار فنادق

IICM2,812,0317.90.920الكارتون صناعاتSIGT1,000,0005.51.040النفطية المنتجات نقل

SIGT1,040,0002.91.040النفطية المنتجات نقلIMCM581,6593.20.520الحديثة االنشائية

17,801,15497.2735,164,51398.32

35,766,343الكلي مجموع18,301,154الكلي 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

2022/11/24

 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


