
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.98االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.47275,987,449 االغالق

30المتدولة الشركات0.09-% التغير نسبه

8المرتفعة0.51522,092,537-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

11المستقره337

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

IIDP1.1201.050-6.25للتمور  العراقيةBTRI1.1801.2505.93العراق عبر مصرف

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفIMOS5.5505.8505.41الحديثة الخياطة

HMAN36.22035.000-3.37المنصور فندقBMNS0.6400.6501.56المنصور مصرف

HBAY93.00090.000-3.23بابل فندقIBSD3.5003.5401.14الغازية  بغداد

SKTA3.1503.050-3.17الكرخ العاب مدينةBTIB1.2401.2500.81االسالمي الطيف مصرف

IKLV1.4401.400-2.78اللقاحات النتاج الكنديBBOB1.3901.4000.72بغداد مصرف

BNOI1.1201.090-2.68االهلي المصرفTASC7.2207.2300.14سيل اسيا

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)

BBOB182,048,53634.91.400بغداد مصرفBBOB130,953,76747.41.400بغداد مصرف

IBSD66,974,41012.83.540الغازية  بغدادBIME26,100,0009.50.140االوسط الشرق مصرف

TASC57,764,55011.17.230سيل اسياBNOI20,280,0007.31.090االهلي المصرف

AISP42,611,4908.210.300البذور انتاجIBSD19,089,5606.93.540الغازية  بغداد

SKTA37,205,5647.13.050الكرخ العاب مدينةBSUC15,000,0005.40.190سومر مصرف

IMOS28,335,0005.45.850الحديثة الخياطةSKTA12,034,6194.43.050الكرخ العاب مدينة

SMRI26,638,8905.18.600العقارية  المعمورةBCOI9,150,0003.30.490التجاري المصرف

232,607,94684.28441,578,43984.58

522,092,537الكلي مجموع275,987,449الكلي 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

2022/12/19

 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 عدد11,529,915

5المتدولة الشركات

2المرتفعة51,324,764

2المنخفضة

1المستقره52

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

HASH10.0009.500-5.00اشور فندقBTRU0.5000.55010.00االسالمي الثقة مصرف

IFCM5.2105.200-0.19االنشائية  الفلوجةBINI1.2801.3001.56االسالمي 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)

IFCM48,886,88195.35.200االنشائية  الفلوجةIFCM9,249,54180.25.200االنشائية  الفلوجة

BINI1,950,0003.81.300االسالمي العراق نور مصرفBINI1,500,00013.01.300االسالمي العراق نور مصرف

HASH323,0000.69.500اشور فندقBEFI646,3745.60.170االقتصاد مصرف

BEFI109,8840.20.170االقتصاد مصرفBTRU100,0000.90.550االسالمي الثقة مصرف

BTRU55,0000.10.550االسالمي الثقة مصرفHASH34,0000.39.500اشور فندق

11,529,915100.0051,324,764100.00

51,324,764الكلي مجموع11,529,915الكلي 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

2022/12/19

 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 عدد47,290,232

12المتدولة الشركات

4المرتفعة62,476,597

5المنخفضة

3المستقره72

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

IELI1.0000.950-5.00االلكترونية الصناعاتVKHF0.1200.14016.67لالستثمار الخير

BKUI1.0801.030-4.63كوردستان مصرفSIGT1.0101.0604.95النفطية المنتجات نقل

HISH9.9909.810-1.80عشتار فنادقSILT1.7501.8304.57البري للنقل العراقية

ITLI0.8800.870-1.14الخفيفة الصناعاتIMCM0.8900.9304.49الحديثة االنشائية

HPAL13.40013.380-0.15فلسطين 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)

HPAL22,690,50036.313.380فلسطين فندقSIGT16,520,87334.91.060النفطية المنتجات نقل

SIGT17,493,52528.01.060النفطية المنتجات نقلBUND9,000,00019.00.060المتحد المصرف

ITLI7,330,00011.70.870الخفيفة الصناعاتITLI8,375,00017.70.870الخفيفة الصناعات

SILT6,751,50010.81.830البري للنقل العراقيةSBAG3,941,5578.30.410العام للنقل البادية

HISH2,613,1804.29.810عشتار فنادقSILT3,700,0007.81.830البري للنقل العراقية

IMCM2,369,5553.80.930الحديثة االنشائيةIMCM2,586,4575.50.930الحديثة االنشائية

SBAG1,616,0382.60.410العام للنقل الباديةHPAL1,700,0003.613.380فلسطين فندق

45,823,88796.9060,864,29997.42

62,476,597الكلي مجموع47,290,232الكلي 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

2022/12/19

 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


