
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

579.16االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد580.80243,833,550 االغالق

24المتدولة الشركات0.28% التغير نسبه

3المرتفعة1.64360,542,839(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

14المستقره345

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

IIDP1.1201.100-1.79للتمور  العراقيةAISP10.20010.4001.96البذور انتاج

SBPT32.50032.000-1.54العام للنقل العراق بغدادBBOB1.2301.2501.63بغداد مصرف

SKTA3.0002.960-1.33الكرخ العاب مدينةSMRI8.5508.6000.58العقارية  المعمورة

BNOI1.0701.060-0.93االهلي المصرف

IMAP1.6101.600-0.62الدوائية المنصور

HNTI11.15011.130-0.18السياحية االستثمارات

TASC7.2507.240-0.14سيل 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)

BBOB93,603,00026.01.250بغداد مصرفBBOB76,250,00031.31.250بغداد مصرف

AISP88,290,74424.510.400البذور انتاجBGUC54,000,00022.10.160الخليج مصرف

TASC25,748,5177.17.240سيل اسياBIME39,327,92516.10.140االوسط الشرق مصرف

SMRI22,181,1706.28.600العقارية  المعمورةBNOI18,923,7057.81.060االهلي المصرف

SKTA21,800,1206.02.960الكرخ العاب مدينةAISP8,461,1943.510.400البذور انتاج

IBSD20,014,0005.63.700الغازية  بغدادIHLI8,384,0003.41.000الصناعية الهالل

BNOI19,934,0795.51.060االهلي المصرفSKTA7,382,0003.02.960الكرخ العاب مدينة

212,728,82487.24291,571,63280.87

360,542,839الكلي مجموع243,833,550الكلي 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

2022/12/8

 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 عدد9,545,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة54,886,800

0المنخفضة

0المستقره93

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM5.6005.6801.43االنشائية  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)

IFCM54,886,800100.05.680االنشائية  الفلوجةIFCM9,545,000100.05.680االنشائية  الفلوجة

9,545,000100.0054,886,800100.00

54,886,800الكلي مجموع9,545,000الكلي 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

2022/12/8

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 عدد111,024,300

8المتدولة الشركات

4المرتفعة117,082,625

2المنخفضة

2المستقره38

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

VKHF0.1300.120-7.69لالستثمار الخيرIMCM0.6600.6904.55الحديثة االنشائية

ITLI0.8900.880-1.12الخفيفة الصناعاتAMAP0.5600.5803.57الحيواني لالنتاج الحديثة

HISH9.1509.4002.73عشتار فنادق

HSAD15.00015.1501.00السدير 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)

IELI100,000,00085.41.000االلكترونية الصناعاتIELI100,000,00090.11.000االلكترونية الصناعات

ITLI8,634,5007.40.880الخفيفة الصناعاتITLI9,800,0008.80.880الخفيفة الصناعات

HISH5,333,7504.69.400عشتار فنادقHISH575,0000.59.400عشتار فنادق

HSAD2,878,5002.515.150السدير فندقIMCM275,0000.20.690الحديثة االنشائية

IMCM189,7500.20.690الحديثة االنشائيةHSAD190,0000.215.150السدير فندق

VWIF37,3250.030.250لالستثمار الوئامVWIF149,3000.10.250لالستثمار الوئام

AMAP5,8000.0050.580الحيواني لالنتاج الحديثةVKHF25,0000.020.120لالستثمار الخير

111,014,30099.99117,079,625100.00

117,082,625الكلي مجموع111,024,300الكلي 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

2022/12/8

 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


