
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

585.42االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد582.86634,122,475 االغالق

23المتدولة الشركات0.44-% التغير نسبه

8المرتفعة2.56843,818,387-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره473

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

HNTI11.2509.710-13.69السياحية االستثماراتIIDP1.0701.1507.48للتمور  العراقية

BSUC0.2000.190-5.00سومر مصرفIHLI0.9801.0305.10الصناعية الهالل

BMNS0.6300.620-1.59المنصور مصرفSBPT27.50028.5003.64العام للنقل العراق بغداد

IMAP1.6501.630-1.21الدوائية المنصورBCOI0.5000.5102.00التجاري المصرف

SMRI8.8508.790-0.68العقارية  المعمورةSKTA2.9002.9501.72الكرخ العاب مدينة

TASC7.2007.2500.69سيل اسيا

AISP10.22010.2600.39البذور انتاج

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)

BBOB401,237,95447.61.250بغداد مصرفBBOB318,901,41050.31.250بغداد مصرف

TASC106,270,23912.67.250سيل اسياBSUC80,756,02612.70.190سومر مصرف

BNOI61,750,2997.31.030االهلي المصرفBNOI59,169,0189.31.030االهلي المصرف

IBSD43,098,9565.13.700الغازية  بغدادBIME35,423,8975.60.140االوسط الشرق مصرف

AISP39,207,2064.610.260البذور انتاجIHLI26,459,3544.21.030الصناعية الهالل

IMAP28,229,2703.31.630الدوائية المنصورIMAP17,524,4102.81.630الدوائية المنصور

SMRI28,085,0463.38.790العقارية  المعمورةIIDP17,150,0002.71.150للتمور  العراقية

555,384,11587.58707,878,97083.89

843,818,387الكلي مجموع634,122,475الكلي 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

2022/12/4

 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 عدد11,617,505

1المتدولة الشركات

1المرتفعة63,610,526

0المنخفضة

0المستقره87

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM4.9905.51010.42االنشائية  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)

IFCM63,610,526100.05.510االنشائية  الفلوجةIFCM11,617,505100.05.510االنشائية  الفلوجة

11,617,505100.0063,610,526100.00

63,610,526الكلي مجموع11,617,505الكلي 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

2022/12/4

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 عدد234,136,602

11المتدولة الشركات

5المرتفعة225,966,344

4المنخفضة

2المستقره35

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

SIGT1.0701.050-1.87النفطية المنتجات نقلBBAY0.0600.07016.67بابل مصرف

SILT1.8301.800-1.64البري للنقل العراقيةAMAP0.4800.5004.17الحيواني لالنتاج الحديثة

IICM0.9500.940-1.05الكارتون صناعاتIELI0.9601.0004.17االلكترونية الصناعات

HISH9.1109.050-0.66عشتار فنادقITLI0.8900.9001.12الخفيفة الصناعات

HPAL12.70012.7500.39فلسطين فندق

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)

IELI205,955,61991.11.000االلكترونية الصناعاتIELI205,955,61988.01.000االلكترونية الصناعات

ITLI10,575,0004.70.900الخفيفة الصناعاتBUND12,000,0005.10.070المتحد المصرف

HPAL3,825,0001.712.750فلسطين فندقITLI11,750,0005.00.900الخفيفة الصناعات

SILT2,160,0001.01.800البري للنقل العراقيةSILT1,200,0000.51.800البري للنقل العراقية

HISH1,357,5000.69.050عشتار فنادقAMAP1,010,0000.40.500الحيواني لالنتاج الحديثة

BUND740,0000.30.070المتحد المصرفBBAY1,000,0000.40.070بابل مصرف

IICM535,8000.20.940الكارتون صناعاتIICM570,0000.20.940الكارتون صناعات

233,485,61999.72225,148,91999.64

225,966,344الكلي مجموع234,136,602الكلي 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

2022/12/4

 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


