
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

576.58االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد577.99338,705,681 االغالق

23المتدولة الشركات0.24% التغير نسبه

11المرتفعة1.41486,049,283(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

9المستقره334

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

SMOF12.70011.950-5.91االلعاب لمدن الموصلBTIB0.8000.92015.00االسالمي الطيف مصرف

IBSD3.6503.590-1.64الغازية  بغدادHMAN30.00031.0003.33المنصور فندق

HNTI11.13011.000-1.17السياحية االستثماراتBBOB1.2201.2502.46بغداد مصرف

IKLV1.3801.4102.17اللقاحات النتاج الكندي

BMNS0.6100.6201.64المنصور مصرف

IRMC5.0005.0701.40الجاهزة االلبسة

SMRI8.5008.6001.18العقارية  المعمورة

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)

BBOB121,920,82025.11.250بغداد مصرفBGUC100,000,00029.50.160الخليج مصرف

IBSD91,659,53618.93.590الغازية  بغدادBBOB97,793,00028.91.250بغداد مصرف

TASC76,804,30515.87.250سيل اسياBNOI29,000,0008.61.060االهلي المصرف

BNOI30,670,0006.31.060االهلي المصرفIBSD25,518,4117.53.590الغازية  بغداد

AISP27,416,0005.610.350البذور انتاجBCOI23,415,0006.90.490التجاري المصرف

HMAN25,630,0005.331.000المنصور فندقIMAP14,310,0004.21.600الدوائية المنصور

IMAP22,889,0004.71.600الدوائية المنصورBIME14,000,0004.10.140االوسط الشرق مصرف

304,036,41189.76396,989,66181.68

486,049,283الكلي مجموع338,705,681الكلي 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

2022/12/12

 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 عدد5,643,020

3المتدولة الشركات

1المرتفعة24,069,119

1المنخفضة

1المستقره37

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

IFCM5.6205.590-0.53االنشائية  الفلوجةIHFI1.8501.9103.24المنزلي صناعةاالثاث

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)

IFCM23,565,00097.95.590االنشائية  الفلوجةIFCM4,255,00075.45.590االنشائية  الفلوجة

IHFI295,4521.21.910المنزلي صناعةاالثاثBEFI1,233,33321.90.170االقتصاد مصرف

BEFI208,6670.90.170االقتصاد مصرفIHFI154,6872.71.910المنزلي صناعةاالثاث

5,643,020100.0024,069,119100.00

24,069,119الكلي مجموع5,643,020الكلي 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

2022/12/12

 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 عدد19,355,782

9المتدولة الشركات

5المرتفعة20,159,879

1المنخفضة

3المستقره30

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

SILT1.7601.740-1.14البري للنقل العراقيةAMAP0.6000.6305.00الحيواني لالنتاج الحديثة

SBAG0.4000.4205.00العام للنقل البادية

IMCM0.7200.7504.17الحديثة االنشائية

IELI1.0001.0202.00االلكترونية الصناعات

HISH9.1009.2201.32عشتار 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)

HISH10,054,75049.99.220عشتار فنادقBUND7,000,00036.20.060المتحد المصرف

ITLI5,720,00028.40.880الخفيفة الصناعاتITLI6,500,00033.60.880الخفيفة الصناعات

IELI3,101,72715.41.020االلكترونية الصناعاتIELI3,040,90915.71.020االلكترونية الصناعات

SBAG635,4603.20.420العام للنقل الباديةSBAG1,513,0007.80.420العام للنقل البادية

BUND420,0002.10.060المتحد المصرفHISH1,100,0005.79.220عشتار فنادق

SILT211,6991.11.740البري للنقل العراقيةSILT121,6660.61.740البري للنقل العراقية

VKHF8,2500.040.120لالستثمار الخيرVKHF68,7500.40.120لالستثمار الخير

19,344,32599.9420,151,88699.96

20,159,879الكلي مجموع19,355,782الكلي 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

2022/12/12

 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


