
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.60االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.01610,890,259 االغالق

29المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

11المرتفعة0.59740,124,834-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

7المستقره451

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

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفIMIB2.3002.64014.78والدراجات المعدنية

BNAI1.1001.050-4.55االسالمي الوطني المصرفIHLI0.9001.01012.22الصناعية الهالل

BMNS0.6500.630-3.08المنصور مصرفAIPM5.0005.50010.00اللحوم تسويق

IKLV1.4201.380-2.82اللقاحات النتاج الكنديIIDP1.0301.1006.80للتمور  العراقية

IKHC2.3502.300-2.13االنشائية  الخازرBMFI0.2200.2304.55الموصل مصرف

IMAP1.6701.640-1.80الدوائية المنصورBCOI0.5100.5201.96التجاري المصرف

BBOB1.2201.200-1.64بغداد مصرفSMOF12.50012.7001.60االلعاب لمدن الموصل

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)

BAIB318,000,00043.01.060العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00049.11.060العراق اسيا مصرف

IHLI67,265,9379.11.010الصناعية الهاللIHLI71,028,42611.61.010الصناعية الهالل

TASC44,454,2366.07.310سيل اسياBCOI31,830,0005.20.520التجاري المصرف

AISP41,022,3905.510.300البذور انتاجBMFI26,500,0004.30.230الموصل مصرف

IRMC29,100,0603.95.210الجاهزة االلبسةBGUC24,500,0004.00.160الخليج مصرف

BBOB26,962,3613.61.200بغداد مصرفBBOB22,439,8843.71.200بغداد مصرف

SKTA25,695,3773.53.040الكرخ العاب مدينةIIDP19,371,4653.21.100للتمور  العراقية

495,669,77581.14552,500,36174.65

740,124,834الكلي مجموع610,890,259الكلي 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

2022/11/27

 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 عدد94,660,274

6المتدولة الشركات

2المرتفعة253,894,188

1المنخفضة

3المستقره226

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

NDSA0.7300.690-5.48للتأمين السالم دارIFCM5.7405.9503.66االنشائية  الفلوجة

IHFI1.8001.8502.78المنزلي صناعةاالثاث

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)

IFCM241,012,22594.95.950االنشائية  الفلوجةBEFI53,135,40256.10.180االقتصاد مصرف

BEFI9,965,7263.90.180االقتصاد مصرفIFCM40,618,87742.95.950االنشائية  الفلوجة

HASH1,890,0000.79.000اشور فندقIHFI500,0000.51.850المنزلي صناعةاالثاث

IHFI925,0000.41.850المنزلي صناعةاالثاثHASH210,0000.29.000اشور فندق

NDSA66,2370.030.690للتأمين السالم دارBTRU100,0000.10.350االسالمي الثقة مصرف

BTRU35,0000.010.350االسالمي الثقة مصرفNDSA95,9950.10.690للتأمين السالم دار

94,660,274100.00253,894,188100.00

253,894,188الكلي مجموع94,660,274الكلي 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

2022/11/27

 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 عدد250,704,097

12المتدولة الشركات

6المرتفعة272,824,508

3المنخفضة

3المستقره93

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفIELI0.9701.0104.12االلكترونية الصناعات

HPAL13.50013.000-3.70فلسطين فندقIMCM0.5200.5403.85الحديثة االنشائية

HISH9.0109.000-0.11عشتار فنادقITLI0.8500.8803.53الخفيفة الصناعات

SBAG0.4000.4102.50العام للنقل البادية

IICM0.9200.9402.17الكارتون صناعات

INCP1.9001.9402.11الكيمياوية 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)

IELI206,577,35875.71.010االلكترونية الصناعاتIELI206,564,87882.41.010االلكترونية الصناعات

ITLI24,515,4299.00.880الخفيفة الصناعاتITLI27,731,01011.10.880الخفيفة الصناعات

INCP12,869,7684.71.940الكيمياوية الصناعاتINCP6,636,7912.61.940الكيمياوية الصناعات

HISH10,853,5504.09.000عشتار فنادقBUND3,716,8501.50.060المتحد المصرف

HSAD8,382,1053.115.000السدير فندقSILT2,032,2390.81.800البري للنقل العراقية

HPAL3,900,0001.413.000فلسطين فندقIICM1,300,0000.50.940الكارتون صناعات

SILT3,658,0301.31.800البري للنقل العراقيةHISH1,205,0000.59.000عشتار فنادق

249,186,76899.39270,756,24099.24

272,824,508الكلي مجموع250,704,097الكلي 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

2022/11/27

 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


