
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

582.48االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد579.16670,921,064 االغالق

30المتدولة الشركات0.57-% التغير نسبه

3المرتفعة3.32834,892,637-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

16المستقره340

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

SMRI8.9008.550-3.93العقارية  المعمورةBTIB0.6500.74013.85االسالمي الطيف مصرف

IMIB3.1003.000-3.23والدراجات المعدنيةBNOI1.0301.0703.88االهلي المصرف

IHLI1.0301.000-2.91الصناعية الهاللSBPT31.50032.5003.17العام للنقل العراق بغداد

BCOI0.5000.490-2.00التجاري المصرف

IIDP1.1401.120-1.75للتمور  العراقية

IRMC5.2405.150-1.72الجاهزة االلبسة

BMNS0.6200.610-1.61المنصور 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)

BAIB265,000,00031.71.060العراق اسيا مصرفBAIB250,000,00037.31.060العراق اسيا مصرف

BBOB192,925,59723.11.230بغداد مصرفBBOB158,111,14523.61.230بغداد مصرف

BNOI109,269,30313.11.070االهلي المصرفBNOI100,380,47515.01.070االهلي المصرف

AISP49,952,5006.010.200البذور انتاجBGUC91,339,36013.60.160الخليج مصرف

SMRI47,952,9955.78.550العقارية  المعمورةBCOI14,650,0002.20.490التجاري المصرف

SBPT34,214,3004.132.500العام للنقل العراق بغدادBTIB9,734,0551.50.740االسالمي الطيف مصرف

IBSD32,116,4673.83.700الغازية  بغدادIBSD8,714,2591.33.700الغازية  بغداد

632,929,29494.34731,431,16287.61

834,892,637الكلي مجموع670,921,064الكلي 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

2022/12/7

 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 عدد16,248,502

3المتدولة الشركات

1المرتفعة86,314,931

0المنخفضة

2المستقره111

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM5.4005.6003.70االنشائية  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)

IFCM85,355,93198.95.600االنشائية  الفلوجةIFCM15,548,50295.75.600االنشائية  الفلوجة

IHFI925,0001.11.850المنزلي صناعةاالثاثIHFI500,0003.11.850المنزلي صناعةاالثاث

BEFI34,0000.040.170االقتصاد مصرفBEFI200,0001.20.170االقتصاد مصرف

16,248,502100.0086,314,931100.00

86,314,931الكلي مجموع16,248,502الكلي 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

2022/12/7

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 عدد134,165,984

11المتدولة الشركات

4المرتفعة176,657,497

4المنخفضة

3المستقره83

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

IICM0.9400.920-2.13الكارتون صناعاتIMCM0.6300.6604.76الحديثة االنشائية

ITLI0.9000.890-1.11الخفيفة الصناعاتAMAP0.5400.5603.70الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI1.0101.000-0.99االلكترونية الصناعاتHPAL12.75013.0001.96فلسطين فندق

SILT1.7701.760-0.56البري للنقل العراقيةHISH9.1009.1500.55عشتار 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)

IELI120,650,00068.31.000االلكترونية الصناعاتIELI119,500,00089.11.000االلكترونية الصناعات

HISH42,884,70624.39.150عشتار فنادقHISH4,704,0003.59.150عشتار فنادق

ITLI3,519,4462.00.890الخفيفة الصناعاتITLI3,953,8722.90.890الخفيفة الصناعات

HPAL2,883,0001.613.000فلسطين فندقSILT1,500,0001.11.760البري للنقل العراقية

SILT2,640,0001.51.760البري للنقل العراقيةSBAG1,171,1120.90.400العام للنقل البادية

INCP1,920,0001.11.920الكيمياوية الصناعاتIMCM1,000,0000.70.660الحديثة االنشائية

IMCM660,0000.40.660الحديثة االنشائيةINCP1,000,0000.71.920الكيمياوية الصناعات

132,828,98499.00175,157,15299.15

176,657,497الكلي مجموع134,165,984الكلي 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

2022/12/7

 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


