
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

586.00االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد585.42228,262,942 االغالق

20المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

5المرتفعة0.58638,298,970-(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

10المستقره365

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

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفBSUC0.1900.2005.26سومر مصرف

SMRI8.9908.850-1.56العقارية  المعمورةBMFI0.2200.2304.55الموصل مصرف

IHLI0.9900.980-1.01الصناعية الهاللIMAP1.6201.6501.85الدوائية المنصور

IBSD3.7303.700-0.80الغازية  بغدادBBOB1.2401.2500.81بغداد مصرف

IRMC5.2205.200-0.38الجاهزة االلبسةAISP10.20010.2200.20البذور انتاج

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)

TASC384,617,87260.37.200سيل اسياTASC53,416,51023.47.200سيل اسيا

IBSD60,148,4989.43.700الغازية  بغدادBCOI38,350,00016.80.500التجاري المصرف

AISP45,812,3717.210.220البذور انتاجBMFI19,750,0008.70.230الموصل مصرف

IRMC34,584,2905.45.200الجاهزة االلبسةBNOI18,890,0008.31.030االهلي المصرف

BNOI19,476,7003.11.030االهلي المصرفIBSD16,146,9057.13.700الغازية  بغداد

BCOI19,175,0003.00.500التجاري المصرفBIME15,165,6376.60.140االوسط الشرق مصرف

IMAP15,197,4002.41.650الدوائية المنصورIHLI12,701,5005.60.980الصناعية الهالل

174,420,55276.41579,012,13190.71

638,298,970الكلي مجموع228,262,942الكلي 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

2022/12/1

 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 عدد5,374,799

3المتدولة الشركات

0المرتفعة16,770,803

1المنخفضة

2المستقره50

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.0004.990-0.20االنشائية  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)

IFCM15,610,80093.14.990االنشائية  الفلوجةIFCM3,265,00060.74.990االنشائية  الفلوجة

IHFI827,5034.91.850المنزلي صناعةاالثاثBUOI1,662,50030.90.200االتحاد مصرف

BUOI332,5002.00.200االتحاد مصرفIHFI447,2998.31.850المنزلي صناعةاالثاث

5,374,799100.0016,770,803100.00

16,770,803الكلي مجموع5,374,799الكلي 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

2022/12/1

 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 عدد11,999,364

11المتدولة الشركات

4المرتفعة10,320,112

2المنخفضة

5المستقره38

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

ITLI0.9000.890-1.11الخفيفة الصناعاتAMAP0.4600.4804.35الحيواني لالنتاج الحديثة

SILT1.8501.830-1.08البري للنقل العراقيةIMCM0.5800.6003.45الحديثة االنشائية

SIGT1.0601.0700.94النفطية المنتجات نقل

HISH9.1009.1100.11عشتار 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)

ITLI2,457,88723.80.890الخفيفة الصناعاتIMCM2,791,17723.30.600الحديثة االنشائية

IMCM1,674,70616.20.600الحديثة االنشائيةITLI2,761,67123.00.890الخفيفة الصناعات

SILT1,638,10515.91.830البري للنقل العراقيةSBAG1,300,00010.80.420العام للنقل البادية

INCP1,533,00014.91.910الكيمياوية الصناعاتSIGT1,200,00010.01.070النفطية المنتجات نقل

SIGT1,279,00012.41.070النفطية المنتجات نقلBUND1,000,0008.30.070المتحد المصرف

SBAG546,0005.30.420العام للنقل الباديةSILT893,5007.41.830البري للنقل العراقية

IELI480,0004.70.960االلكترونية الصناعاتINCP800,0006.71.910الكيمياوية الصناعات

10,746,34889.569,608,69893.11

10,320,112الكلي مجموع11,999,364الكلي 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

2022/12/1

 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


