
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

581.31االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد588.70449,414,989 االغالق

32المتدولة الشركات1.27% التغير نسبه

17المرتفعة7.39835,615,679(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره461

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

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفHMAN31.50036.22014.98المنصور فندق

BMFI0.2300.220-4.35الموصل مصرفBTRI0.9301.0209.68العراق عبر مصرف

IRMC5.1005.040-1.18الجاهزة االلبسةBSUC0.1900.2005.26سومر مصرف

TASC7.2507.200-0.69سيل اسياAIPM5.2805.5505.11اللحوم تسويق

IBSD3.6203.610-0.28الغازية  بغدادBNOI1.0501.1004.76االهلي المصرف

BBOB1.2501.3004.00بغداد مصرف

BTIB0.9500.9702.11االسالمي الطيف 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)

TASC292,557,81535.07.200سيل اسياBNOI112,218,12725.01.100االهلي المصرف

BNOI121,759,54014.61.100االهلي المصرفBBOB79,353,34717.71.300بغداد مصرف

BBOB101,709,73312.21.300بغداد مصرفBSUC78,000,00017.40.200سومر مصرف

HMAN59,489,4407.136.220المنصور فندقTASC40,561,0899.07.200سيل اسيا

SMRI35,470,0004.28.600العقارية  المعمورةBGUC28,367,6186.30.160الخليج مصرف

IBSD33,690,4084.03.610الغازية  بغدادBCOI22,817,8375.10.500التجاري المصرف

IMOS27,750,0003.35.550الحديثة الخياطةBMNS11,000,0002.40.630المنصور مصرف

372,318,01882.85672,426,93680.47

835,615,679الكلي مجموع449,414,989الكلي 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

2022/12/14

 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 عدد8,444,019

2المتدولة الشركات

1المرتفعة33,010,948

1المنخفضة

0المستقره50

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

IFCM5.5005.420-1.45االنشائية  الفلوجةBINI1.0801.1304.63االسالمي العراق نور 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)

IFCM29,620,94889.75.420االنشائية  الفلوجةIFCM5,444,01964.55.420االنشائية  الفلوجة

BINI3,390,00010.31.130االسالمي العراق نور مصرفBINI3,000,00035.51.130االسالمي العراق نور مصرف

8,444,019100.0033,010,948100.00

33,010,948الكلي مجموع8,444,019الكلي 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

2022/12/14

 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 عدد39,409,678

9المتدولة الشركات

4المرتفعة160,541,659

1المنخفضة

4المستقره76

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

SBAG0.4300.410-4.65العام للنقل الباديةAMAP0.6600.6904.55الحيواني لالنتاج الحديثة

IMCM0.7800.8103.85الحديثة االنشائية

HISH9.5009.6501.58عشتار فنادق

IELI1.0001.0101.00االلكترونية 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)

HISH139,606,60087.09.650عشتار فنادقHISH14,520,00036.89.650عشتار فنادق

ITLI5,134,2653.20.870الخفيفة الصناعاتITLI5,901,45415.00.870الخفيفة الصناعات

AMAP4,021,2002.50.690الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP5,830,00014.80.690الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI4,002,6482.51.010االلكترونية الصناعاتIELI4,000,00010.11.010االلكترونية الصناعات

IMCM2,227,5001.40.810الحديثة االنشائيةSBAG3,750,0009.50.410العام للنقل البادية

SIGT1,656,4001.01.010النفطية المنتجات نقلIMCM2,750,0007.00.810الحديثة االنشائية

SBAG1,555,0001.00.410العام للنقل الباديةSIGT1,640,0004.21.010النفطية المنتجات نقل

38,391,45497.42158,203,61398.54

160,541,659الكلي مجموع39,409,678الكلي 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

2022/12/14

 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


