
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

582.86االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد583.991,060,564,228 االغالق

28المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

10المرتفعة1.131,782,569,060(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره425

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

BIIB0.4300.400-6.98االسالمي  المصرفHNTI9.71011.15014.83السياحية االستثمارات

IMAP1.6301.580-3.07الدوائية المنصورIMIB3.0003.2006.67والدراجات المعدنية

BCOI0.5100.500-1.96التجاري المصرفSBPT28.50030.0005.26العام للنقل العراق بغداد

IRMC5.2205.160-1.15الجاهزة االلبسةHMAN28.70030.0004.53المنصور فندق

HBAG8.7008.650-0.57بغداد فندقAMEF8.0008.3604.50االوسط الشرق اسماك

AISP10.26010.250-0.10البذور انتاجSKTA2.9502.9901.36الكرخ العاب مدينة

SMRI8.7908.9001.25العقارية  المعمورة

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)

TASC493,823,390#DIV/0!7.250سيل اسياBAIB400,000,000#DIV/0!1.060العراق اسيا مصرف

BAIB424,000,000#DIV/0!1.060العراق اسيا مصرفBBOB336,109,432#DIV/0!1.250بغداد مصرف

BBOB417,446,790#DIV/0!1.250بغداد مصرفTASC68,113,240#DIV/0!7.250سيل اسيا

IBSD166,420,409#DIV/0!3.700الغازية  بغدادBSUC60,243,974#DIV/0!0.190سومر مصرف

SMRI84,017,420#DIV/0!8.900العقارية  المعمورةIBSD44,978,489#DIV/0!3.700الغازية  بغداد

IMAP35,438,888#DIV/0!1.580الدوائية المنصورBIME42,323,760#DIV/0!0.140االوسط الشرق مصرف

AISP28,543,636#DIV/0!10.250البذور انتاجIMAP22,147,430#DIV/0!1.580الدوائية المنصور

973,916,32591.831,649,690,53392.55

1,782,569,060الكلي مجموع1,060,564,228الكلي 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

2022/12/5

 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 عدد8,530,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة46,951,750

0المنخفضة

1المستقره79

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRU0.3500.40014.29االسالمي الثقة مصرف

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)

IFCM46,911,75099.95.510االنشائية  الفلوجةIFCM8,430,00098.85.510االنشائية  الفلوجة

BTRU40,0000.10.400االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0001.20.400االسالمي الثقة مصرف

8,530,000100.0046,951,750100.00

46,951,750الكلي مجموع8,530,000الكلي 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

2022/12/5

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 عدد497,820,460

10المتدولة الشركات

3المرتفعة147,362,788

3المنخفضة

4المستقره87

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفAMAP0.5000.5204.00الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG0.4200.400-4.76العام للنقل الباديةINCP1.9101.9502.09الكيمياوية الصناعات

SIGT1.0501.010-3.81النفطية المنتجات نقلIELI1.0001.0101.00االلكترونية 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)

IELI104,167,27870.71.010االلكترونية الصناعاتBUND377,743,21175.90.060المتحد المصرف

BUND22,664,59315.40.060المتحد المصرفIELI103,139,50820.71.010االلكترونية الصناعات

ITLI10,480,9997.10.900الخفيفة الصناعاتITLI11,623,3322.30.900الخفيفة الصناعات

INCP6,976,5004.71.950الكيمياوية الصناعاتINCP3,600,0000.71.950الكيمياوية الصناعات

HSAD1,500,0001.015.000السدير فندقSILT597,2230.11.800البري للنقل العراقية

SILT1,075,0010.71.800البري للنقل العراقيةBBAY503,6930.10.070بابل مصرف

SIGT399,9000.31.010النفطية المنتجات نقلSIGT390,0000.11.010النفطية المنتجات نقل

497,596,96799.96147,264,27199.93

147,362,788الكلي مجموع497,820,460الكلي 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

2022/12/5

 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


