
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.97االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد589.591,449,359,872 االغالق

32المتدولة الشركات0.40-% التغير نسبه

2المرتفعة2.381,116,901,553-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

17المستقره466

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIDP1.2001.120-6.67للتمور  العراقيةIMIB2.7002.8405.19والدراجات المعدنية

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفBBOB1.2301.2501.63بغداد مصرف

SNUC0.6100.590-3.28للمقاوالت النخبة

IMOS5.7405.600-2.44الحديثة الخياطة

SKTA3.0202.950-2.32الكرخ العاب مدينة

HBAY95.00093.000-2.11بابل فندق

IBSD3.8003.750-1.32الغازية  بغداد

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)

BAIB424,000,00038.01.060العراق اسيا مصرفBIBI729,700,69650.30.270االستثمار مصرف

BIBI197,019,18817.60.270االستثمار مصرفBAIB400,000,00027.61.060العراق اسيا مصرف

TASC95,453,0698.57.210سيل اسياBNOI79,225,0005.51.040االهلي المصرف

IMIB89,446,4808.02.840والدراجات المعدنيةBBOB34,311,8242.41.250بغداد مصرف

BNOI83,359,7507.51.040االهلي المصرفBIME32,260,0002.20.140االوسط الشرق مصرف

BBOB42,746,0143.81.250بغداد مصرفIMIB31,909,8322.22.840والدراجات المعدنية

AISP29,120,7722.610.250البذور انتاجBCOI28,029,4301.90.510التجاري المصرف

1,335,436,78292.14961,145,27186.05

1,116,901,553الكلي مجموع1,449,359,872الكلي 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

2022/11/29

 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 عدد20,931,818

4المتدولة الشركات

1المرتفعة116,254,881

2المنخفضة

1المستقره152

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.7005.400-5.26االنشائية  الفلوجةHASH9.00010.00011.11اشور فندق

VZAF0.3800.360-5.26لالستثمار الزوراء

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)

IFCM109,310,88194.05.400االنشائية  الفلوجةIFCM19,996,81895.55.400االنشائية  الفلوجة

HASH6,900,0005.910.000اشور فندقHASH810,0003.910.000اشور فندق

BTRU35,0000.030.350االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.50.350االسالمي الثقة مصرف

VZAF9,0000.010.360لالستثمار الزوراءVZAF25,0000.10.360لالستثمار الزوراء

20,931,818100.00116,254,881100.00

116,254,881الكلي مجموع20,931,818الكلي 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

2022/11/29

 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 عدد58,401,845

13المتدولة الشركات

6المرتفعة68,658,757

4المنخفضة

3المستقره94

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

BBAY0.0700.060-14.29بابل مصرفAMAP0.4200.4404.76الحيواني لالنتاج الحديثة

HPAL13.00012.500-3.85فلسطين فندقIMCM0.5400.5603.70الحديثة االنشائية

IELI1.0000.970-3.00االلكترونية الصناعاتSBAG0.4100.4202.44العام للنقل البادية

HISH9.1009.000-1.10عشتار فنادقSILT1.8001.8301.67البري للنقل العراقية

ITLI0.8900.9001.12الخفيفة الصناعات

SIGT1.0501.0600.95النفطية المنتجات نقل

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)

SILT27,436,76040.01.830البري للنقل العراقيةITLI20,241,80034.70.900الخفيفة الصناعات

ITLI18,197,62026.50.900الخفيفة الصناعاتSILT15,239,52026.11.830البري للنقل العراقية

HISH6,075,0008.89.000عشتار فنادقBUND10,000,00017.10.060المتحد المصرف

HPAL5,382,8637.812.500فلسطين فندقIELI5,010,2708.60.970االلكترونية الصناعات

SIGT5,111,0007.41.060النفطية المنتجات نقلSIGT4,850,0008.31.060النفطية المنتجات نقل

IELI4,926,5647.20.970االلكترونية الصناعاتHISH675,0001.29.000عشتار فنادق

BUND600,0000.90.060المتحد المصرفIMCM646,8751.10.560الحديثة االنشائية

56,663,46597.0267,729,80798.65

68,658,757الكلي مجموع58,401,845الكلي 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

2022/11/29

 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


