
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.70االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.63586,922,988 االغالق

28المتدولة الشركات0.33% التغير نسبه

14المرتفعة1.931,055,423,075(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

7المستقره730

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

BSUC0.2000.190-5.00سومر مصرفBTIB0.9701.11014.43االسالمي الطيف مصرف

BCOI0.5000.490-2.00التجاري المصرفBTRI1.0201.1007.84العراق عبر مصرف

IMAP1.6001.570-1.87الدوائية المنصورBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

IBSD3.6103.550-1.66الغازية  بغدادBMFI0.2200.2304.55الموصل مصرف

IRMC5.0405.000-0.79الجاهزة االلبسةBBOB1.3001.3503.85بغداد مصرف

AISP10.37010.340-0.29البذور انتاجSKTA3.0003.0903.00الكرخ العاب مدينة

TASC7.2007.190-0.14سيل اسياBNAI1.0501.0802.86االسالمي الوطني المصرف

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)

BNOI278,451,31326.41.110االهلي المصرفBNOI247,890,11642.21.110االهلي المصرف

TASC164,774,55015.67.190سيل اسياBBOB72,570,37012.41.350بغداد مصرف

HMAN136,911,31013.036.220المنصور فندقBGUC36,500,0006.20.170الخليج مصرف

BBOB97,153,8029.21.350بغداد مصرفBSUC35,000,0006.00.190سومر مصرف

SKTA72,158,9086.83.090الكرخ العاب مدينةBMNS25,951,9424.40.640المنصور مصرف

IBSD65,852,6516.23.550الغازية  بغدادSKTA23,527,4294.03.090الكرخ العاب مدينة

IMOS27,750,0002.65.550الحديثة الخياطةTASC22,890,0003.97.190سيل اسيا

464,329,85779.11843,052,53579.88

1,055,423,075الكلي مجموع586,922,988الكلي 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

2022/12/15

 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 عدد10,059,252

4المتدولة الشركات

1المرتفعة42,325,120

1المنخفضة

2المستقره54

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

IFCM5.4205.350-1.29االنشائية  الفلوجةBINI1.1301.2006.19االسالمي العراق نور 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)

IFCM39,806,23694.05.350االنشائية  الفلوجةIFCM7,512,87874.75.350االنشائية  الفلوجة

BINI2,400,0005.71.200االسالمي العراق نور مصرفBINI2,000,00019.91.200االسالمي العراق نور مصرف

BEFI75,8840.20.170االقتصاد مصرفBEFI446,3744.40.170االقتصاد مصرف

BTRU43,0000.10.430االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0001.00.430االسالمي الثقة مصرف

10,059,252100.0042,325,120100.00

42,325,120الكلي مجموع10,059,252الكلي 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

2022/12/15

 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 عدد21,355,956

10المتدولة الشركات

5المرتفعة82,803,694

1المنخفضة

4المستقره82

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

IELI1.0100.980-2.97االلكترونية الصناعاتIMCM0.8100.8504.94الحديثة االنشائية

HPAL13.00013.5003.85فلسطين فندق

HISH9.6509.9102.69عشتار فنادق

ITLI0.8700.8801.15الخفيفة الصناعات

SILT1.7401.7500.57البري للنقل العراقية

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)

HISH56,017,06167.79.910عشتار فنادقHISH5,619,87626.39.910عشتار فنادق

HPAL10,810,00013.113.500فلسطين فندقITLI4,981,33223.30.880الخفيفة الصناعات

ITLI4,348,7595.30.880الخفيفة الصناعاتIELI3,000,00014.00.980االلكترونية الصناعات

SILT3,446,5844.21.750البري للنقل العراقيةAMAP2,498,00011.70.690الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI2,950,0003.60.980االلكترونية الصناعاتSILT1,991,6679.31.750البري للنقل العراقية

AMAP1,763,5602.10.690الحيواني لالنتاج الحديثةSIGT1,250,0005.91.010النفطية المنتجات نقل

SIGT1,262,5001.51.010النفطية المنتجات نقلIMCM1,112,5005.20.850الحديثة االنشائية

20,453,37595.7780,598,46497.34

82,803,694الكلي مجموع21,355,956الكلي 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

2022/12/15

 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


