
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

583.99االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد582.48660,754,372 االغالق

26المتدولة الشركات0.26-% التغير نسبه

5المرتفعة1.51929,499,927-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

11المستقره382

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

BTRI1.0000.850-15.00العراق عبر مصرفSBPT30.00031.5005.00العام للنقل العراق بغداد

TZNI2.2702.000-11.89لالتصاالت الخاتمIMAP1.5801.6202.53الدوائية المنصور

IMIB3.2003.100-3.12والدراجات المعدنيةIRMC5.1605.2401.55الجاهزة االلبسة

BBOB1.2501.230-1.60بغداد مصرفTASC7.2507.2800.41سيل اسيا

AMEF8.3608.240-1.44االوسط الشرق اسماكSKTA2.9903.0000.33الكرخ العاب مدينة

IKLV1.4001.380-1.43اللقاحات النتاج الكندي

BNOI1.0401.030-0.96االهلي 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)

BAIB424,000,00045.61.060العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00060.51.060العراق اسيا مصرف

BBOB188,957,24520.31.230بغداد مصرفBBOB152,804,23823.11.230بغداد مصرف

TASC77,830,2398.47.280سيل اسياBNOI27,000,0004.11.030االهلي المصرف

AISP51,744,1385.610.200البذور انتاجIHLI12,140,6281.81.030الصناعية الهالل

SBPT48,600,3125.231.500العام للنقل العراق بغدادBIME11,853,7841.80.140االوسط الشرق مصرف

BNOI27,840,0003.01.030االهلي المصرفTASC10,675,2261.67.280سيل اسيا

IRMC27,577,2723.05.240الجاهزة االلبسةBCOI8,250,0001.20.500التجاري المصرف

622,723,87694.24846,549,20691.08

929,499,927الكلي مجموع660,754,372الكلي 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

2022/12/6

 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 عدد29,567,364

3المتدولة الشركات

1المرتفعة28,623,410

2المنخفضة

0المستقره42

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

BEFI0.1800.170-5.56االقتصاد مصرفBTRU0.4000.4307.50االسالمي الثقة مصرف

IFCM5.5105.400-2.00االنشائية  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)

IFCM24,330,41085.05.400االنشائية  الفلوجةBEFI25,000,00084.60.170االقتصاد مصرف

BEFI4,250,00014.80.170االقتصاد مصرفIFCM4,467,36415.15.400االنشائية  الفلوجة

BTRU43,0000.20.430االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.30.430االسالمي الثقة مصرف

29,567,364100.0028,623,410100.00

28,623,410الكلي مجموع29,567,364الكلي 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

2022/12/6

 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 عدد261,726,923

10المتدولة الشركات

3المرتفعة218,256,398

2المنخفضة

5المستقره46

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

SILT1.8001.770-1.67البري للنقل العراقيةIMCM0.6000.6305.00الحديثة االنشائية

INCP1.9501.920-1.54الكيمياوية الصناعاتAMAP0.5200.5403.85الحيواني لالنتاج الحديثة

HISH9.0509.1000.55عشتار فنادق

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)

IELI206,273,21894.51.010االلكترونية الصناعاتIELI204,230,90978.01.010االلكترونية الصناعات

BUND3,014,2991.40.060المتحد المصرفBUND50,238,31819.20.060المتحد المصرف

SILT2,524,7351.21.770البري للنقل العراقيةIMCM2,350,0000.90.630الحديثة االنشائية

HISH1,820,0000.89.100عشتار فنادقITLI1,555,0000.60.900الخفيفة الصناعات

IMCM1,463,5000.70.630الحديثة االنشائيةSILT1,417,6730.51.770البري للنقل العراقية

ITLI1,399,5000.60.900الخفيفة الصناعاتSBAG1,064,2050.40.400العام للنقل البادية

INCP961,5710.41.920الكيمياوية الصناعاتINCP500,8180.21.920الكيمياوية الصناعات

261,356,92399.86217,456,82399.63

218,256,398الكلي مجموع261,726,923الكلي 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

2022/12/6

 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


