
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.56االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد591.331,150,179,086 االغالق

19المتدولة الشركات0.04-% التغير نسبه

6المرتفعة0.23690,294,608-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

6المستقره313

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

IKHC2.3002.000-13.04االنشائية  الخازرBMFI0.1900.2005.26الموصل مصرف

SMRI8.3908.100-3.46العقارية  المعمورةIHLI0.8800.9002.27الصناعية الهالل

BTIB0.6700.650-2.99االسالمي الطيف مصرفBNOI1.0201.0401.96االهلي المصرف

IMAP1.6901.660-1.78الدوائية المنصورBCOI0.5200.5301.92التجاري المصرف

AISP10.36010.250-1.06البذور انتاجBMNS0.6400.6501.56المنصور مصرف

BBOB1.2601.250-0.79بغداد مصرفIRMC5.2405.2800.76الجاهزة االلبسة

TASC7.4007.390-0.14سيل اسيا

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)

BIBI198,230,00028.70.260االستثمار مصرفBIBI762,423,07666.30.260االستثمار مصرف

HMAN128,310,50018.629.000المنصور فندقBMNS91,393,0627.90.650المنصور مصرف

IBSD59,533,3848.63.850الغازية  بغدادBCOI87,010,0007.60.530التجاري المصرف

BMNS58,637,5838.50.650المنصور مصرفBMFI61,000,0005.30.200الموصل مصرف

SMRI48,890,0007.18.100العقارية  المعمورةBIME50,863,1214.40.140االوسط الشرق مصرف

BCOI45,248,2806.60.530التجاري المصرفBNOI35,750,0003.11.040االهلي المصرف

BNOI36,870,0005.31.040االهلي المصرفIBSD15,466,0011.33.850الغازية  بغداد

1,103,905,26095.98575,719,74683.40

690,294,608الكلي مجموع1,150,179,086الكلي 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

2022/11/20

 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 عدد58,920,047

4المتدولة الشركات

2المرتفعة173,128,687

0المنخفضة

2المستقره190

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.5103.7807.69االنشائية  الفلوجة

BEFI0.2100.2204.76االقتصاد 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)

IFCM168,917,16797.63.780االنشائية  الفلوجةIFCM46,080,00078.23.780االنشائية  الفلوجة

BROI4,121,7002.40.330األئتمان مصرفBROI12,490,00021.20.330األئتمان مصرف

BEFI54,8200.00.220االقتصاد مصرفBEFI250,0470.40.220االقتصاد مصرف

BTRU35,0000.00.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.20.350االسالمي الثقة مصرف

58,920,047100.00173,128,687100.00

173,128,687الكلي مجموع58,920,047الكلي 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

2022/11/20

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 (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد35,897,129

7المتدولة الشركات

3المرتفعة35,612,384

0المنخفضة

4المستقره46

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

SBAG0.3800.3902.63العام للنقل البادية

ITLI0.8500.8601.18الخفيفة الصناعات

SILT1.7001.7201.18البري للنقل العراقية

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)

ITLI23,191,81565.10.860الخفيفة الصناعاتITLI26,996,29675.20.860الخفيفة الصناعات

IELI7,118,62420.00.990االلكترونية الصناعاتIELI7,275,63720.30.990االلكترونية الصناعات

HSAD3,000,0008.415.000السدير فندقSILT1,204,6163.41.720البري للنقل العراقية

SILT2,069,8935.81.720البري للنقل العراقيةHSAD200,0000.615.000السدير فندق

SIGT208,0000.61.040النفطية المنتجات نقلSIGT200,0000.61.040النفطية المنتجات نقل

INCP20,0320.11.950الكيمياوية الصناعاتSBAG10,3070.00.390العام للنقل البادية

SBAG4,0200.00.390العام للنقل الباديةINCP10,2730.01.950الكيمياوية الصناعات

35,897,129100.0035,612,384100.00

35,612,384الكلي مجموع35,897,129الكلي 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

2022/11/20

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


