
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

577.99االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد581.31233,723,658 االغالق

29المتدولة الشركات0.57% التغير نسبه

12المرتفعة3.32345,617,528(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

12المستقره376

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

SBPT31.00028.750-7.26العام للنقل العراق بغدادBTRI0.8500.9309.41العراق عبر مصرف

SMRI8.6008.500-1.16العقارية  المعمورةBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

IHLI1.0101.000-0.99الصناعية الهاللAIPM5.0005.2805.60اللحوم تسويق

BNOI1.0601.050-0.94االهلي المصرفHBAG8.5008.9004.71بغداد فندق

IKLV1.4101.400-0.71اللقاحات النتاج الكنديAIRP23.00024.0004.35الزراعية المنتجات

BTIB0.9200.9503.26االسالمي الطيف مصرف

SKTA2.9002.9501.72الكرخ العاب مدينة

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)

IBSD64,385,01718.63.620الغازية  بغدادBGUC51,652,27522.10.170الخليج مصرف

BBOB42,952,50012.41.250بغداد مصرفBBOB34,250,00014.71.250بغداد مصرف

TASC35,841,96310.47.250سيل اسياBCOI23,250,0009.90.490التجاري المصرف

SMOF34,001,8139.811.950االلعاب لمدن الموصلBMNS22,738,0589.70.630المنصور مصرف

AIPM22,415,0856.55.280اللحوم تسويقIBSD17,978,6407.73.620الغازية  بغداد

AISP17,065,7504.910.370البذور انتاجBSUC15,000,0006.40.190سومر مصرف

BMNS14,332,3574.10.630المنصور مصرفBTIB12,997,8955.60.950االسالمي الطيف مصرف

177,866,86876.10230,994,48566.84

345,617,528الكلي مجموع233,723,658الكلي 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

2022/12/13

 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 عدد17,145,868

3المتدولة الشركات

1المرتفعة61,475,279

1المنخفضة

1المستقره58

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

IFCM5.5905.500-1.61االنشائية  الفلوجةBINI1.0001.0808.00االسالمي العراق نور مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IFCM59,140,27996.25.500االنشائية  الفلوجةIFCM10,770,86862.85.500االنشائية  الفلوجة

BINI1,485,0002.41.080االسالمي العراق نور مصرفBEFI5,000,00029.20.170االقتصاد مصرف

BEFI850,0001.40.170االقتصاد مصرفBINI1,375,0008.01.080االسالمي العراق نور مصرف

17,145,868100.0061,475,279100.00

61,475,279الكلي مجموع17,145,868الكلي 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

2022/12/13

 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 عدد8,804,374

11المتدولة الشركات

5المرتفعة12,500,768

3المنخفضة

3المستقره22

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

BKUI1.1301.080-4.42كوردستان مصرفBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

IELI1.0201.000-1.96االلكترونية الصناعاتAMAP0.6300.6604.76الحيواني لالنتاج الحديثة

ITLI0.8800.870-1.14الخفيفة الصناعاتIMCM0.7500.7804.00الحديثة االنشائية

HISH9.2209.5003.04عشتار فنادق

SBAG0.4200.4302.38العام للنقل البادية

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)

HISH5,566,99744.59.500عشتار فنادقIELI5,330,00060.51.000االلكترونية الصناعات

IELI5,330,50042.61.000االلكترونية الصناعاتBUND1,000,00011.40.070المتحد المصرف

BKUI540,0004.31.080كوردستان مصرفHISH587,1446.79.500عشتار فنادق

ITLI436,5003.50.870الخفيفة الصناعاتBKUI500,0005.71.080كوردستان مصرف

SIGT202,0001.61.010النفطية المنتجات نقلITLI500,0005.70.870الخفيفة الصناعات

IMCM195,0001.60.780الحديثة االنشائيةIMCM250,0002.80.780الحديثة االنشائية

SBAG73,1000.60.430العام للنقل الباديةVWIF250,0002.80.250لالستثمار الوئام

8,417,14495.6012,344,09798.75

12,500,768الكلي مجموع8,804,374الكلي 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

2022/12/13

 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


