
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

589.59االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد586.00176,876,892 االغالق

26المتدولة الشركات0.61-% التغير نسبه

4المرتفعة3.59270,806,294-(نقطه)التغير مقدار

19المنخفضة

3المستقره248

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 مصرفIMIB2.8403.0005.63والدراجات المعدنية

BSUC0.2000.190-5.00سومر مصرفBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

IIDP1.1201.070-4.46للتمور  العراقيةIKLV1.3801.4001.45اللقاحات النتاج الكندي

BMFI0.2300.220-4.35الموصل مصرفIRMC5.2005.2200.38الجاهزة االلبسة

IMOS5.6005.450-2.68الحديثة الخياطة

IKHC2.2502.200-2.22االنشائية  الخازر

BCOI0.5100.500-1.96التجاري المصرف

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)

TASC56,760,13921.07.200سيل اسياBGUC41,500,00023.50.160الخليج مصرف

SMRI44,694,50016.58.990العقارية  المعمورةBSUC23,500,00013.30.190سومر مصرف

AISP24,270,7009.010.200البذور انتاجBNOI18,294,00010.31.030االهلي المصرف

IMIB21,973,7618.13.000والدراجات المعدنيةBMFI15,000,0008.50.220الموصل مصرف

IBSD20,027,4007.43.730الغازية  بغدادBIME10,000,0005.70.140االوسط الشرق مصرف

BNOI18,922,8207.01.030االهلي المصرفBCOI9,020,5705.10.500التجاري المصرف

HMAN14,350,0005.328.700المنصور فندقTASC7,905,5874.57.200سيل اسيا

125,220,15770.80200,999,32074.22

270,806,294الكلي مجموع176,876,892الكلي 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

2022/11/30

 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 عدد11,802,008

1المتدولة الشركات

0المرتفعة59,617,910

1المنخفضة

0المستقره97

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.4005.000-7.41االنشائية  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)

IFCM59,617,910100.05.000االنشائية  الفلوجةIFCM11,802,008100.05.000االنشائية  الفلوجة

11,802,008100.0059,617,910100.00

59,617,910الكلي مجموع11,802,008الكلي 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

2022/11/30

 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 عدد54,664,637

10المتدولة الشركات

6المرتفعة39,088,553

2المنخفضة

2المستقره66

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

INCP1.9501.910-2.05الكيمياوية الصناعاتBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

IELI0.9700.960-1.03االلكترونية الصناعاتAMAP0.4400.4604.55الحيواني لالنتاج الحديثة

IMCM0.5600.5803.57الحديثة االنشائية

HPAL12.50012.7001.60فلسطين فندق

HISH9.0009.1001.11عشتار فنادق

SILT1.8301.8501.09البري للنقل 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)

SILT14,480,40237.01.850البري للنقل العراقيةBUND29,500,00054.00.070المتحد المصرف

HISH8,400,00021.59.100عشتار فنادقSILT7,650,00014.01.850البري للنقل العراقية

IELI4,972,25212.70.960االلكترونية الصناعاتITLI5,350,0009.80.900الخفيفة الصناعات

ITLI4,810,00012.30.900الخفيفة الصناعاتIELI5,184,6379.50.960االلكترونية الصناعات

AMAP2,107,1005.40.460الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP4,660,0008.50.460الحيواني لالنتاج الحديثة

BUND2,060,0005.30.070المتحد المصرفINCP1,000,0001.81.910الكيمياوية الصناعات

INCP1,910,0004.91.910الكيمياوية الصناعاتHISH900,0001.69.100عشتار فنادق

54,244,63799.2338,739,75399.11

39,088,553الكلي مجموع54,664,637الكلي 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

2022/11/30

 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


