
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.04االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.12716,660,356 االغالق

28المتدولة الشركات0.16-% التغير نسبه

7المرتفعة0.92951,737,857-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره436

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

SNUC0.6900.600-13.04للمقاوالت النخبةIKHC1.9502.20012.82االنشائية  الخازر

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفBMFI0.2100.2204.76الموصل مصرف

BCOI0.5300.520-1.89التجاري المصرفSMRI8.0008.2403.00العقارية  المعمورة

BMNS0.6500.640-1.54المنصور مصرفIMIB2.2502.3002.22والدراجات المعدنية

IHLI0.9300.920-1.08الصناعية الهاللHBAG8.6008.7001.16بغداد فندق

BBOB1.2601.250-0.79بغداد مصرفTASC7.3207.3800.82سيل اسيا

AISP10.31010.300-0.10البذور انتاجIRMC5.2005.2300.58الجاهزة االلبسة

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)

BAIB318,000,00033.41.060العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00041.91.060العراق اسيا مصرف

TASC141,193,30014.87.380سيل اسياBCOI99,960,00013.90.520التجاري المصرف

SMRI118,447,48012.48.240العقارية  المعمورةBSUC90,463,10012.60.200سومر مصرف

AISP82,665,3828.710.300البذور انتاجBMNS58,000,0008.10.640المنصور مصرف

BCOI51,979,2005.50.520التجاري المصرفIIDP39,869,6965.61.030للتمور  العراقية

IIDP41,070,7874.31.030للتمور  العراقيةBMFI25,290,0253.50.220الموصل مصرف

BMNS37,130,0003.90.640المنصور مصرفTASC19,207,0482.77.380سيل اسيا

632,789,86988.30790,486,14983.06

951,737,857الكلي مجموع716,660,356الكلي 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

2022/11/22

 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 عدد46,719,594

5المتدولة الشركات

1المرتفعة199,565,819

2المنخفضة

2المستقره215

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

BEFI0.2200.200-9.09االقتصاد مصرفIFCM4.0504.83019.26االنشائية  الفلوجة

HASH8.9008.710-2.13اشور فندق

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)

IFCM192,289,27496.44.830االنشائية  الفلوجةIFCM42,178,53890.34.830االنشائية  الفلوجة

IHFI5,418,2762.71.800المنزلي صناعةاالثاثIHFI3,010,2106.41.800المنزلي صناعةاالثاث

HASH1,573,2590.88.710اشور فندقBEFI1,250,0472.70.200االقتصاد مصرف

BEFI250,0090.10.200االقتصاد مصرفHASH180,7990.48.710اشور فندق

BTRU35,0000.00.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.20.350االسالمي الثقة مصرف

46,719,594100.00199,565,819100.00

199,565,819الكلي مجموع46,719,594الكلي 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

2022/11/22

 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 (مفصحة الغير االشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد63,949,754

9المتدولة الشركات

4المرتفعة209,068,689

1المنخفضة

4المستقره104

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

IELI1.0200.980-3.92االلكترونية الصناعاتIICM0.9400.9703.19الكارتون صناعات

AMAP0.3800.3902.63الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT1.7501.7902.29البري للنقل العراقية

HPAL13.30013.5001.50فلسطين فندق

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)

HISH183,249,52287.79.000عشتار فنادقBUND22,000,00034.40.070المتحد المصرف

IELI10,376,3535.00.980االلكترونية الصناعاتHISH20,362,29831.89.000عشتار فنادق

ITLI4,558,0002.20.870الخفيفة الصناعاتIELI10,451,61916.30.980االلكترونية الصناعات

SILT3,534,2141.71.790البري للنقل العراقيةITLI5,200,0008.10.870الخفيفة الصناعات

IICM3,082,1561.50.970الكارتون صناعاتIICM3,391,6735.30.970الكارتون صناعات

HPAL2,045,2501.013.500فلسطين فندقSILT1,983,4523.11.790البري للنقل العراقية

BUND1,540,0000.70.070المتحد المصرفINCP339,2120.51.950الكيمياوية الصناعات

63,728,25499.65208,385,49599.67

209,068,689الكلي مجموع63,949,754الكلي 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

2022/11/22

 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


