
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

580.80االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد576.58373,683,595 االغالق

22المتدولة الشركات0.73-% التغير نسبه

4المرتفعة4.22739,018,447-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

7المستقره445

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

SBPT32.00031.000-3.12العام للنقل العراق بغدادBTIB0.7400.8008.11االسالمي الطيف مصرف

IRMC5.1505.000-2.91الجاهزة االلبسةIMIB3.0003.1505.00والدراجات المعدنية

BBOB1.2501.220-2.40بغداد مصرفIMOS5.4505.5000.92الحديثة الخياطة

SKTA2.9602.900-2.03الكرخ العاب مدينةIIDP1.1001.1100.91للتمور  العراقية

IBSD3.7003.650-1.35الغازية  بغداد

SMRI8.6008.500-1.16العقارية  المعمورة

BNOI1.0601.050-0.94االهلي 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)

TASC241,881,78232.77.200سيل اسياBBOB165,000,00044.21.220بغداد مصرف

BBOB202,434,00027.41.220بغداد مصرفBNOI47,250,00012.61.050االهلي المصرف

IBSD89,666,17412.13.650الغازية  بغدادTASC33,439,6058.97.200سيل اسيا

BNOI49,615,0006.71.050االهلي المصرفBIME31,089,4698.30.140االوسط الشرق مصرف

AISP43,190,3165.810.350البذور انتاجIBSD24,754,2576.63.650الغازية  بغداد

IRMC25,785,5003.55.000الجاهزة االلبسةBGUC20,159,6405.40.160الخليج مصرف

HMAN15,300,0002.130.000المنصور فندقIIDP11,020,0002.91.110للتمور  العراقية

332,712,97189.04667,872,77290.37

739,018,447الكلي مجموع373,683,595الكلي 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

2022/12/11

 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 عدد12,779,821

1المتدولة الشركات

0المرتفعة71,883,903

1المنخفضة

0المستقره51

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM5.6805.620-1.06االنشائية  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)

IFCM71,883,903100.05.620االنشائية  الفلوجةIFCM12,779,821100.05.620االنشائية  الفلوجة

12,779,821100.0071,883,903100.00

71,883,903الكلي مجموع12,779,821الكلي 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

2022/12/11

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 عدد17,496,718

10المتدولة الشركات

3المرتفعة22,289,502

1المنخفضة

6المستقره66

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

HISH9.4009.100-3.19عشتار فنادقIMCM0.6900.7204.35الحديثة االنشائية

AMAP0.5800.6003.45الحيواني لالنتاج الحديثة

INCP1.9201.9401.04الكيمياوية 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)

IELI6,385,32028.61.000االلكترونية الصناعاتIELI6,385,32036.51.000االلكترونية الصناعات

ITLI4,972,00022.30.880الخفيفة الصناعاتITLI5,650,00032.30.880الخفيفة الصناعات

HISH4,844,40021.79.100عشتار فنادقINCP2,469,02314.11.940الكيمياوية الصناعات

INCP4,810,00021.61.940الكيمياوية الصناعاتAMAP1,000,0005.70.600الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP600,0002.70.600الحيواني لالنتاج الحديثةVKHF1,000,0005.70.120لالستثمار الخير

SILT299,2001.31.760البري للنقل العراقيةHISH526,0003.09.100عشتار فنادق

SIGT252,5001.11.010النفطية المنتجات نقلSIGT250,0001.41.010النفطية المنتجات نقل

17,280,34398.7622,163,42099.43

22,289,502الكلي مجموع17,496,718الكلي 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

2022/12/11

 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


