
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.01االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد591.97587,452,303 االغالق

27المتدولة الشركات0.33% التغير نسبه

7المرتفعة1.96802,684,327(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره430

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIPM5.5005.000-9.09اللحوم تسويقIIDP1.1001.2009.09للتمور  العراقية

IKHC2.3002.250-2.17االنشائية  الخازرBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرفBBOB1.2001.2302.50بغداد مصرف

BNOI1.0601.040-1.89االهلي المصرفBIIB0.4200.4302.38االسالمي  المصرف

SKTA3.0403.020-0.66الكرخ العاب مدينةIMIB2.6402.7002.27والدراجات المعدنية

IITC15.10015.000-0.66للسجاد العراقيةHBAG8.7008.7500.57بغداد فندق

IBSD3.8203.800-0.52الغازية  بغدادIRMC5.2105.2200.19الجاهزة 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)

BAIB318,000,00039.61.060العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00051.11.060العراق اسيا مصرف

TASC144,091,50618.07.290سيل اسياBGUC54,944,0009.40.170الخليج مصرف

IMIB56,756,6007.12.700والدراجات المعدنيةBNOI38,500,0006.61.040االهلي المصرف

BNOI39,920,0005.01.040االهلي المصرفBBOB29,598,4555.01.230بغداد مصرف

BBOB36,346,1004.51.230بغداد مصرفBMFI26,000,0004.40.230الموصل مصرف

IRMC30,121,2003.85.220الجاهزة االلبسةIIDP24,080,2574.11.200للتمور  العراقية

IIDP28,845,7013.61.200للتمور  العراقيةIHLI23,469,3584.01.010الصناعية الهالل

496,592,07084.53654,081,10781.49

802,684,327الكلي مجموع587,452,303الكلي 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

2022/11/28

 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 عدد28,805,238

3المتدولة الشركات

0المرتفعة141,058,185

1المنخفضة

2المستقره120

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.9505.700-4.20االنشائية  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)

IFCM140,123,18599.35.700االنشائية  الفلوجةIFCM23,705,23882.35.700االنشائية  الفلوجة

BEFI900,0000.60.180االقتصاد مصرفBEFI5,000,00017.40.180االقتصاد مصرف

BTRU35,0000.020.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.30.350االسالمي الثقة مصرف

28,805,238100.00141,058,185100.00

141,058,185الكلي مجموع28,805,238الكلي 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

2022/11/28

 خسارة 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 عدد268,875,422المتداولة االسهم 

11المتدولة الشركات

6المرتفعة121,396,653 التداول قيمة

1المنخفضة

4المستقره232الصفقات

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

IELI1.0101.000-0.99االلكترونية الصناعاتAMAP0.4000.4205.00الحيواني لالنتاج الحديثة

ITLI0.8800.8901.14الخفيفة الصناعات

HISH9.0009.1001.11عشتار فنادق

IICM0.9400.9501.06الكارتون صناعات

SIGT1.0401.0500.96النفطية المنتجات نقل

INCP1.9401.9500.52الكيمياوية 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)

ITLI36,823,45730.30.890الخفيفة الصناعاتBUND177,710,00066.10.060المتحد المصرف

IELI25,792,25821.21.000االلكترونية الصناعاتITLI40,652,18215.10.890الخفيفة الصناعات

INCP24,449,60320.11.950الكيمياوية الصناعاتIELI24,853,1499.21.000االلكترونية الصناعات

SILT11,974,7019.91.800البري للنقل العراقيةINCP12,373,9984.61.950الكيمياوية الصناعات

BUND10,662,6008.80.060المتحد المصرفSILT6,599,8242.51.800البري للنقل العراقية

IICM5,215,0004.30.950الكارتون صناعاتIICM5,500,0002.00.950الكارتون صناعات

HSAD2,794,0352.315.000السدير فندقSIGT500,0000.21.050النفطية المنتجات نقل

268,189,15399.74117,711,65396.96

121,396,653الكلي مجموع268,875,422الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعديل السوق قيام بسبب تكون قد السوق يصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بين اختالف وجود حالة في:-   مالحظة

2022/11/28

 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


