
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.47االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد591.59766,888,416 االغالق

28المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

10المرتفعة1.121,179,043,455(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره407

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

BMFI0.2300.210-8.70الموصل مصرفHMAN35.00038.0008.57المنصور فندق

BTIB1.2501.190-4.80االسالمي الطيف مصرفSBPT29.00030.0003.45العام للنقل العراق بغداد

BMNS0.6500.640-1.54المنصور مصرفHBAY90.00093.0003.33بابل فندق

BNOI1.0901.080-0.92االهلي المصرفAIPM5.5005.6001.82اللحوم تسويق

IBSD3.5403.510-0.85الغازية  بغدادIMAP1.5701.5901.27الدوائية المنصور

AISP10.30010.250-0.49البذور انتاجSMRI8.6008.7001.16العقارية  المعمورة

IITC14.90014.850-0.34للسجاد العراقيةIHLI0.9901.0001.01الصناعية الهالل

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)

IIDP566,803,99048.11.050للتمور  العراقيةIIDP560,050,47673.01.050للتمور  العراقية

HMAN196,775,69616.738.000المنصور فندقBBOB59,544,3567.81.400بغداد مصرف

BBOB82,844,6557.01.400بغداد مصرفBNOI31,920,0004.21.080االهلي المصرف

AISP60,103,1805.110.250البذور انتاجBMNS30,700,0004.00.640المنصور مصرف

SMRI50,984,5514.38.700العقارية  المعمورةIBSD13,995,5971.83.510الغازية  بغداد

IBSD49,279,4254.23.510الغازية  بغدادBSUC11,010,0001.40.190سومر مصرف

TASC48,630,8004.17.240سيل اسياBGUC7,904,0401.00.160الخليج مصرف

715,124,46993.251,055,422,29789.52

1,179,043,455الكلي مجموع766,888,416الكلي 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

2022/12/20

 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 عدد77,379,127

5المتدولة الشركات

3المرتفعة201,891,080

0المنخفضة

2المستقره112

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRU0.5500.6009.09االسالمي الثقة مصرف

BINI1.3001.3403.08االسالمي العراق نور مصرف

IFCM5.2005.3502.88االنشائية  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)

IFCM180,435,44889.45.350االنشائية  الفلوجةBROI37,085,25047.90.330األئتمان مصرف

BROI12,238,1336.10.330األئتمان مصرفIFCM33,968,87743.95.350االنشائية  الفلوجة

BINI8,207,5004.11.340االسالمي العراق نور مصرفBINI6,125,0007.91.340االسالمي العراق نور مصرف

HASH950,0000.59.500اشور فندقBTRU100,0000.10.600االسالمي الثقة مصرف

BTRU60,0000.030.600االسالمي الثقة مصرفHASH100,0000.19.500اشور فندق

77,379,127100.00201,891,080100.00

201,891,080الكلي مجموع77,379,127الكلي 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

2022/12/20

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 عدد13,670,344

10المتدولة الشركات

4المرتفعة23,663,782

3المنخفضة

3المستقره42

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

SIGT1.0601.020-3.77النفطية المنتجات نقلVKHF0.1400.1507.14لالستثمار الخير

INCP1.9401.900-2.06الكيمياوية الصناعاتIMCM0.9300.9704.30الحديثة االنشائية

HISH9.8109.750-0.61عشتار فنادقIICM0.9300.9401.08الكارتون صناعات

SILT1.8301.8400.55البري للنقل العراقية

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)

HPAL7,693,75032.513.380فلسطين فندقITLI2,500,00018.30.870الخفيفة الصناعات

INCP3,586,78315.21.900الكيمياوية الصناعاتVKHF1,900,00013.90.150لالستثمار الخير

SILT3,198,60013.51.840البري للنقل العراقيةINCP1,880,97713.81.900الكيمياوية الصناعات

ITLI2,182,5009.20.870الخفيفة الصناعاتSILT1,740,00012.71.840البري للنقل العراقية

HISH1,950,0008.29.750عشتار فنادقIMCM1,650,00012.10.970الحديثة االنشائية

IMCM1,600,5006.80.970الحديثة االنشائيةSIGT1,550,00011.31.020النفطية المنتجات نقل

SIGT1,581,0006.71.020النفطية المنتجات نقلIELI1,174,3678.60.950االلكترونية الصناعات

12,395,34490.6721,793,13392.09

23,663,782الكلي مجموع13,670,344الكلي 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

2022/12/20

 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


