
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

576.63االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد583.46601,608,278 االغالق

27المتدولة الشركات1.18% التغير نسبه

15المرتفعة6.83315,422,838(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

8المستقره412

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

BIME0.1400.130-7.14االوسط الشرق مصرفBMFI0.1800.20011.11الموصل مصرف

AISP10.40010.350-0.48البذور انتاجIHLI0.9000.9707.78الصناعية الهالل

IKHC2.3402.330-0.43االنشائية  الخازرBCOI0.5000.5306.00التجاري المصرف

SBPT27.70027.600-0.36العام للنقل العراق بغدادHBAY95.000100.0005.26بابل فندق

BMNS0.6000.6203.33المنصور مصرف

IMIB2.1602.2303.24والدراجات المعدنية

SKTA2.8002.8802.86الكرخ العاب مدينة

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)

BCOI62,133,50019.70.530التجاري المصرفBIME239,213,74739.80.130االوسط الشرق مصرف

BMNS41,917,33813.30.620المنصور مصرفBCOI119,600,00019.90.530التجاري المصرف

IRMC37,638,11711.95.440الجاهزة االلبسةBMNS67,699,15811.30.620المنصور مصرف

BBOB36,277,48411.51.250بغداد مصرفBMFI35,270,3715.90.200الموصل مصرف

BIME31,097,7879.90.130االوسط الشرق مصرفBSUC30,000,0005.00.210سومر مصرف

SKTA15,668,2295.02.880الكرخ العاب مدينةBBOB28,917,0524.81.250بغداد مصرف

IHLI14,448,5794.60.970الصناعية الهاللBGUC17,388,8902.90.180الخليج مصرف

538,089,21889.44239,181,03575.83

315,422,838الكلي مجموع601,608,278الكلي 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

2022/11/15

 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 عدد303,357,547

6المتدولة الشركات

3المرتفعة102,714,388

1المنخفضة

2المستقره108

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

BROI0.3400.320-5.88األئتمان مصرفBEFI0.1600.19018.75االقتصاد مصرف

IHFI1.7501.8002.86المنزلي صناعةاالثاث

IFCM3.5403.5801.13االنشائية  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)

IFCM52,204,00550.83.580االنشائية  الفلوجةBEFI273,057,88090.00.190االقتصاد مصرف

BEFI43,957,88442.80.190االقتصاد مصرفBROI15,000,0004.90.320األئتمان مصرف

BROI4,820,0004.70.320األئتمان مصرفIFCM14,529,6674.83.580االنشائية  الفلوجة

IHFI1,067,5001.01.800المنزلي صناعةاالثاثIHFI600,0000.21.800المنزلي صناعةاالثاث

HASH630,0000.69.000اشور فندقBTRU100,0000.030.350االسالمي الثقة مصرف

BTRU35,0000.030.350االسالمي الثقة مصرفHASH70,0000.029.000اشور فندق

303,357,547100.00102,714,388100.00

102,714,388الكلي مجموع303,357,547الكلي 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

2022/11/15

 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 عدد67,099,589

12المتدولة الشركات

9المرتفعة53,776,927

2المنخفضة

1المستقره141

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HISH9.2409.000-2.60عشتار فنادقBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

SILT1.7001.690-0.59البري للنقل العراقيةITLI0.8200.8604.88الخفيفة الصناعات

IMCM0.4800.5004.17الحديثة االنشائية

IELI0.9801.0204.08االلكترونية الصناعات

IICM0.9100.9403.30الكارتون صناعات

AMAP0.3600.3702.78الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG0.3800.3902.63العام للنقل البادية

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)

ITLI30,481,03856.70.860الخفيفة الصناعاتITLI35,443,06852.80.860الخفيفة الصناعات

IELI12,326,73722.91.020االلكترونية الصناعاتBUND16,149,31224.10.070المتحد المصرف

HISH6,711,50012.59.000عشتار فنادقIELI12,184,54618.21.020االلكترونية الصناعات

INCP1,349,3962.51.950الكيمياوية الصناعاتHISH746,0001.19.000عشتار فنادق

BUND1,118,9592.10.070المتحد المصرفINCP699,2191.01.950الكيمياوية الصناعات

SIGT578,8851.11.040النفطية المنتجات نقلSBAG663,4481.00.390العام للنقل البادية

HSAD375,0000.715.000السدير فندقSIGT557,1600.81.040النفطية المنتجات نقل

66,442,75399.0252,941,51598.45

53,776,927الكلي مجموع67,099,589الكلي 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

2022/11/15

 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


