
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.33االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد591.04267,428,675 االغالق

28المتدولة الشركات0.05-% التغير نسبه

10المرتفعة0.29371,267,785-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره363

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

IKLV1.5001.410-6.00اللقاحات النتاج الكنديSNUC0.6400.6907.81للمقاوالت النخبة

HBAY100.00095.000-5.00بابل فندقBMFI0.2000.2105.00الموصل مصرف

IKHC2.0001.950-2.50االنشائية  الخازرAAHP0.8600.9004.65الزراعي لالنتاج االهلية

IRMC5.2805.200-1.52الجاهزة االلبسةIHLI0.9000.9303.33الصناعية الهالل

SMRI8.1008.000-1.23العقارية  المعمورةBASH0.4300.4402.33اشور مصرف

TASC7.3907.320-0.95سيل اسياIMAP1.6601.6901.81الدوائية المنصور

IIDP1.0201.0300.98للتمور  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)

TASC92,561,51224.97.320سيل اسياBNOI66,361,18324.81.040االهلي المصرف

AISP84,295,20022.710.310البذور انتاجBMFI35,314,25713.20.210الموصل مصرف

BNOI70,592,07819.01.040االهلي المصرفBMNS25,498,3629.50.650المنصور مصرف

BMNS16,573,9354.50.650المنصور مصرفBSUC20,013,1007.50.210سومر مصرف

IHLI16,409,5004.40.930الصناعية الهاللIHLI17,730,0006.60.930الصناعية الهالل

IIDP9,732,5002.61.030للتمور  العراقيةBIBI16,821,7376.30.260االستثمار مصرف

IKLV8,530,0002.31.410اللقاحات النتاج الكنديBIME12,597,2804.70.140االوسط الشرق مصرف

194,335,91972.67298,694,72580.45

371,267,785الكلي مجموع267,428,675الكلي 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

2022/11/21

 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 عدد34,639,424

4المتدولة الشركات

1المرتفعة121,575,311

0المنخفضة

3المستقره112

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM3.7804.0507.14االنشائية  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)

IFCM116,861,78296.14.050االنشائية  الفلوجةIFCM29,505,08485.24.050االنشائية  الفلوجة

IHFI3,688,5293.01.800المنزلي صناعةاالثاثBROI3,000,0008.70.330األئتمان مصرف

BROI990,0000.80.330األئتمان مصرفIHFI2,034,3405.91.800المنزلي صناعةاالثاث

BTRU35,0000.00.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.30.350االسالمي الثقة مصرف

34,639,424100.00121,575,311100.00

121,575,311الكلي مجموع34,639,424الكلي 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

2022/11/21

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 عدد24,348,508

5المتدولة الشركات

4المرتفعة23,571,736

0المنخفضة

1المستقره51

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IELI0.9901.0203.03االلكترونية الصناعات

AMAP0.3700.3802.70الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT1.7201.7501.74البري للنقل العراقية

ITLI0.8600.8701.16الخفيفة 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)

ITLI15,404,08865.30.870الخفيفة الصناعاتITLI17,565,04472.10.870الخفيفة الصناعات

IELI4,555,04319.31.020االلكترونية الصناعاتIELI4,558,68118.71.020االلكترونية الصناعات

SILT3,412,50014.51.750البري للنقل العراقيةSILT1,950,0008.01.750البري للنقل العراقية

IICM162,1050.70.940الكارتون صناعاتIICM174,7830.70.940الكارتون صناعات

AMAP38,0000.20.380الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP100,0000.40.380الحيواني لالنتاج الحديثة

24,348,508100.0023,571,736100.00

23,571,736الكلي مجموع24,348,508الكلي 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

2022/11/21

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


