
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

582.85االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد591.56567,625,577 االغالق

26المتدولة الشركات1.49% التغير نسبه

8المرتفعة8.711,012,302,729(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره541

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

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفIIDP0.9701.0205.15للتمور  العراقية

BNOI1.0501.020-2.86االهلي المصرفBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

IHLI0.9000.880-2.22الصناعية الهاللIBSD3.7003.8504.05الغازية  بغداد

IRMC5.3505.240-2.06الجاهزة االلبسةBMNS0.6200.6403.23المنصور مصرف

SKTA2.9502.900-1.69الكرخ العاب مدينةSMRI8.1908.3902.44العقارية  المعمورة

TZNI2.3002.270-1.30لالتصاالت الخاتمIKLV1.4701.5002.04اللقاحات النتاج الكندي

AISP10.40010.360-0.38البذور انتاجBBOB1.2501.2600.80بغداد 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)

HBAG234,354,51223.28.600بغداد فندقBBOB117,500,00020.71.260بغداد مصرف

TASC233,842,46423.17.400سيل اسياBMNS72,750,00012.80.640المنصور مصرف

BBOB146,965,00014.51.260بغداد مصرفBCOI71,100,00012.50.520التجاري المصرف

IBSD57,983,9945.73.850الغازية  بغدادBSUC46,350,0008.20.210سومر مصرف

BMNS46,232,2054.60.640المنصور مصرفBIME40,000,0007.00.140االوسط الشرق مصرف

SMRI39,183,3003.98.390العقارية  المعمورةTASC31,600,3335.67.400سيل اسيا

IRMC37,609,7203.75.240الجاهزة االلبسةBGUC27,352,2424.80.180الخليج مصرف

406,652,57571.64796,171,19578.65

1,012,302,729الكلي مجموع567,625,577الكلي 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

2022/11/17

 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 عدد21,518,000

6المتدولة الشركات

0المرتفعة19,865,350

2المنخفضة

4المستقره35

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH9.0008.900-1.11اشور فندق

IFCM3.5203.510-0.28االنشائية  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)

IFCM11,429,65057.53.510االنشائية  الفلوجةBROI17,000,00079.00.330األئتمان مصرف

BROI5,610,00028.20.330األئتمان مصرفIFCM3,315,00015.43.510االنشائية  الفلوجة

HASH1,806,7009.18.900اشور فندقIHFI500,0002.31.800المنزلي صناعةاالثاث

IHFI900,0004.51.800المنزلي صناعةاالثاثBEFI400,0001.90.210االقتصاد مصرف

BEFI84,0000.40.210االقتصاد مصرفHASH203,0000.98.900اشور فندق

BTRU35,0000.20.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.50.350االسالمي الثقة مصرف

21,518,000100.0019,865,350100.00

19,865,350الكلي مجموع21,518,000الكلي 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

2022/11/17

 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 عدد33,922,978

9المتدولة الشركات

2المرتفعة24,348,982

3المنخفضة

4المستقره47

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

SBAG0.3900.380-2.56العام للنقل الباديةINCP1.9201.9501.56الكيمياوية الصناعات

ITLI0.8700.850-2.30الخفيفة الصناعاتSILT1.6901.7000.59البري للنقل العراقية

IELI1.0000.990-1.00االلكترونية 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)

ITLI16,670,00068.50.850الخفيفة الصناعاتITLI19,500,00057.50.850الخفيفة الصناعات

IELI3,505,75014.40.990االلكترونية الصناعاتBUND10,000,00029.50.070المتحد المصرف

HISH1,350,0005.59.000عشتار فنادقIELI3,529,00010.40.990االلكترونية الصناعات

HPAL1,330,0005.513.300فلسطين فندقINCP286,0000.81.950الكيمياوية الصناعات

BUND700,0002.90.070المتحد المصرفVWIF250,0000.70.250لالستثمار الوئام

INCP557,7002.31.950الكيمياوية الصناعاتHISH150,0000.49.000عشتار فنادق

SILT170,0000.71.700البري للنقل العراقيةSILT100,0000.31.700البري للنقل العراقية

33,815,00099.6824,283,45099.73

24,348,982الكلي مجموع33,922,978الكلي 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

2022/11/17

 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


