
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

583.46االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد582.85519,169,022 االغالق

29المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

7المرتفعة0.61570,131,114-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

10المستقره451

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

SNUC0.7000.640-8.57للمقاوالت النخبةIIDP0.8500.97014.12للتمور  العراقية

IHLI0.9700.900-7.22الصناعية الهاللBIME0.1300.1407.69االوسط الشرق مصرف

BMFI0.2000.190-5.00الموصل مصرفBIIB0.4000.4205.00االسالمي  المصرف

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفSKTA2.8802.9502.43الكرخ العاب مدينة

HBAG8.8508.600-2.82بغداد فندقIKLV1.4501.4701.38اللقاحات النتاج الكندي

BCOI0.5300.520-1.89التجاري المصرفIMIB2.2302.2500.90والدراجات المعدنية

IRMC5.4405.350-1.65الجاهزة االلبسةAISP10.35010.4000.48البذور 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)

HMAN150,555,00026.429.000المنصور فندقBIME218,369,58142.10.140االوسط الشرق مصرف

SMRI74,188,87913.08.190العقارية  المعمورةBSUC60,300,00011.60.200سومر مصرف

BBOB69,253,47912.11.250بغداد مصرفBBOB55,835,39210.81.250بغداد مصرف

IBSD46,608,1358.23.700الغازية  بغدادBMNS37,000,0007.10.620المنصور مصرف

AISP31,505,9015.510.400البذور انتاجBMFI29,875,0005.80.190الموصل مصرف

BIME30,563,0465.40.140االوسط الشرق مصرفIIDP21,428,0754.10.970للتمور  العراقية

BMNS23,290,0004.10.620المنصور مصرفIHLI20,750,0004.00.900الصناعية الهالل

443,558,04885.44425,964,43974.71

570,131,114الكلي مجموع519,169,022الكلي 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

2022/11/16

 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 عدد203,607,754

6المتدولة الشركات

2المرتفعة98,066,706

1المنخفضة

3المستقره61

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

IFCM3.5803.520-1.68االنشائية  الفلوجةBEFI0.1900.21010.53االقتصاد مصرف

BROI0.3200.3303.13األئتمان مصرف

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)

IFCM61,462,50862.73.520االنشائية  الفلوجةBEFI179,084,94688.00.210االقتصاد مصرف

BEFI34,167,59834.80.210االقتصاد مصرفIFCM17,393,8088.53.520االنشائية  الفلوجة

BROI2,313,3002.40.330األئتمان مصرفBROI7,010,0003.40.330األئتمان مصرف

HASH81,0000.19.000اشور فندقBTRU100,0000.050.350االسالمي الثقة مصرف

BTRU35,0000.040.350االسالمي الثقة مصرفNDSA10,0000.0050.730للتأمين السالم دار

NDSA7,3000.010.730للتأمين السالم دارHASH9,0000.0049.000اشور فندق

203,607,754100.0098,066,706100.00

98,066,706الكلي مجموع203,607,754الكلي 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

2022/11/16

 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 عدد86,200,459

8المتدولة الشركات

1المرتفعة165,039,083

2المنخفضة

5المستقره90

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

IELI1.0201.000-1.96االلكترونية الصناعاتITLI0.8600.8701.16الخفيفة الصناعات

INCP1.9501.920-1.54الكيمياوية 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)

HPAL107,189,70164.913.300فلسطين فندقBUND35,000,00040.60.070المتحد المصرف

ITLI21,103,00012.80.870الخفيفة الصناعاتITLI24,000,00027.80.870الخفيفة الصناعات

IELI11,440,1546.91.000االلكترونية الصناعاتIELI11,185,24413.01.000االلكترونية الصناعات

HISH11,430,0006.99.000عشتار فنادقHPAL8,059,3769.313.300فلسطين فندق

SILT9,477,1135.71.690البري للنقل العراقيةSILT5,569,3756.51.690البري للنقل العراقية

BUND2,450,0001.50.070المتحد المصرفHISH1,270,0001.59.000عشتار فنادق

INCP1,920,0001.21.920الكيمياوية الصناعاتINCP1,000,0001.21.920الكيمياوية الصناعات

86,083,99599.86165,009,96799.98

165,039,083الكلي مجموع86,200,459الكلي 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

2022/11/16

 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


