
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

576.50االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد573.951,120,474,600 االغالق

27المتدولة الشركات0.44-% التغير نسبه

9المرتفعة2.55586,605,978-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره530

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

BIIB0.4800.430-10.42االسالمي  المصرفSNUC0.5500.63014.55للمقاوالت النخبة

IKHC2.2102.120-4.07االنشائية  الخازرBGUC0.1700.1805.88الخليج مصرف

SBPT28.20027.600-2.13العام للنقل العراق بغدادIHLI0.8100.8504.94الصناعية الهالل

AISP10.56010.400-1.52البذور انتاجIRMC5.2005.3803.46الجاهزة االلبسة

SMRI8.1008.000-1.23العقارية  المعمورةBCOI0.4900.5002.04التجاري المصرف

IBSD3.7303.720-0.27الغازية  بغدادSKTA2.7502.7901.45الكرخ العاب مدينة

TASC7.4107.400-0.13سيل اسياIMAP1.6301.6501.23الدوائية المنصور

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)

BIBI200,802,50034.20.270االستثمار مصرفBIBI743,712,96366.40.270االستثمار مصرف

TASC67,262,34411.57.400سيل اسياBSUC81,000,0007.20.210سومر مصرف

IRMC62,340,44610.65.380الجاهزة االلبسةBIME55,381,9454.90.140االوسط الشرق مصرف

IBSD38,026,5666.53.720الغازية  بغدادBGUC55,094,4454.90.180الخليج مصرف

BBOB36,489,1076.21.190بغداد مصرفBMFI40,100,0003.60.180الموصل مصرف

SKTA36,419,0006.22.790الكرخ العاب مدينةBBOB30,451,0732.71.190بغداد مصرف

SMRI20,431,5003.58.000العقارية  المعمورةBCOI20,766,5441.90.500التجاري المصرف

1,026,506,97091.61461,771,46278.72

586,605,978الكلي مجموع1,120,474,600الكلي 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

2022/11/13

 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 عدد50,197,988

5المتدولة الشركات

2المرتفعة29,080,082

0المنخفضة

3المستقره43

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3300.3403.03األئتمان مصرف

IFCM3.5103.5801.99االنشائية  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)

IFCM21,884,98275.33.580االنشائية  الفلوجةBEFI43,000,00085.70.160االقتصاد مصرف

BEFI6,880,00023.70.160االقتصاد مصرفIFCM6,145,48812.23.580االنشائية  الفلوجة

BROI217,6000.70.340األئتمان مصرفBROI640,0001.30.340األئتمان مصرف

BUOI62,5000.20.200االتحاد مصرفBUOI312,5000.60.200االتحاد مصرف

BTRU35,0000.10.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.20.350االسالمي الثقة مصرف

50,197,988100.0029,080,082100.00

29,080,082الكلي مجموع50,197,988الكلي 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

2022/11/13

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 (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد59,369,137

11المتدولة الشركات

5المرتفعة72,376,827

5المنخفضة

1المستقره90

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفIELI0.9000.9404.44االلكترونية الصناعات

SILT1.8001.750-2.78البري للنقل العراقيةIICM0.9000.9404.44الكارتون صناعات

SBAG0.4000.390-2.50العام للنقل الباديةITLI0.7600.7903.95الخفيفة الصناعات

HPAL13.60013.300-2.21فلسطين فندقAMAP0.3400.3502.94الحيواني لالنتاج الحديثة

SIGT1.0401.020-1.92النفطية المنتجات نقلHISH9.0909.2401.65عشتار فنادق

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)

ITLI21,194,63929.30.790الخفيفة الصناعاتITLI26,918,81245.30.790الخفيفة الصناعات

HISH18,102,00025.09.240عشتار فنادقIELI10,763,57118.10.940االلكترونية الصناعات

HPAL12,982,75017.913.300فلسطين فندقBUND10,000,00016.80.060المتحد المصرف

IELI9,938,65013.70.940االلكترونية الصناعاتAMAP4,127,2037.00.350الحيواني لالنتاج الحديثة

INCP4,066,8885.61.900الكيمياوية الصناعاتSILT2,250,0003.81.750البري للنقل العراقية

SILT3,950,0005.51.750البري للنقل العراقيةINCP2,180,7503.71.900الكيمياوية الصناعات

AMAP1,408,2491.90.350الحيواني لالنتاج الحديثةHISH2,010,0003.49.240عشتار فنادق

58,250,33698.1271,643,17598.99

72,376,827الكلي مجموع59,369,137الكلي 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

2022/11/13

 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


