
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.63االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.98241,598,491 االغالق

23المتدولة الشركات0.06% التغير نسبه

9المرتفعة0.35377,532,481(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره426

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

TZNI2.0001.900-5.00لالتصاالت الخاتمBTIB1.1101.24011.71االسالمي الطيف مصرف

HBAG9.2509.000-2.70بغداد فندقBTRI1.1001.1807.27العراق عبر مصرف

IBSD3.5503.500-1.41الغازية  بغدادSNUC0.5800.6003.45للمقاوالت النخبة

IHLI1.0000.990-1.00الصناعية الهاللBBOB1.3501.3902.96بغداد مصرف

SMRI8.6008.590-0.12العقارية  المعمورةSKTA3.0903.1501.94الكرخ العاب مدينة

AAHP0.9000.9101.11الزراعي لالنتاج االهلية

BNOI1.1101.1200.90االهلي 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)

IBSD80,727,63221.43.500الغازية  بغدادBNOI67,607,91028.01.120االهلي المصرف

SKTA79,458,75021.03.150الكرخ العاب مدينةBIME51,200,00021.20.140االوسط الشرق مصرف

BNOI75,524,78020.01.120االهلي المصرفBCOI43,840,26718.10.490التجاري المصرف

AISP30,355,6108.010.350البذور انتاجSKTA25,195,00010.43.150الكرخ العاب مدينة

BCOI21,481,7315.70.490التجاري المصرفIBSD23,442,6049.73.500الغازية  بغداد

SMRI19,293,0005.18.590العقارية  المعمورةBBOB9,866,6104.11.390بغداد مصرف

TASC15,364,7074.17.220سيل اسياBTIB3,251,6421.31.240االسالمي الطيف مصرف

224,404,03392.88322,206,21085.35

377,532,481الكلي مجموع241,598,491الكلي 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

2022/12/18

 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 عدد6,947,286

4المتدولة الشركات

2المرتفعة27,627,803

1المنخفضة

1المستقره28

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

IFCM5.3505.210-2.62االنشائية  الفلوجةBTRU0.4300.50016.28االسالمي الثقة مصرف

BINI1.2001.2806.67االسالمي 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)

IFCM25,537,80392.45.210االنشائية  الفلوجةIFCM4,847,28669.85.210االنشائية  الفلوجة

BINI1,920,0006.91.280االسالمي العراق نور مصرفBINI1,500,00021.61.280االسالمي العراق نور مصرف

BQAB120,0000.40.240القابض مصرفBQAB500,0007.20.240القابض مصرف

BTRU50,0000.20.500االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0001.40.500االسالمي الثقة مصرف

6,947,286100.0027,627,803100.00

27,627,803الكلي مجموع6,947,286الكلي 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

2022/12/18

 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 عدد11,910,347

9المتدولة الشركات

4المرتفعة28,550,736

2المنخفضة

3المستقره45

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفIMCM0.8500.8904.71الحديثة االنشائية

HPAL13.50013.400-0.74فلسطين فندقIELI0.9801.0002.04االلكترونية الصناعات

IICM0.9200.9301.09الكارتون صناعات

HISH9.9109.9900.81عشتار 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)

HISH18,762,14065.79.990عشتار فنادقITLI3,346,41128.10.880الخفيفة الصناعات

ITLI2,974,84210.40.880الخفيفة الصناعاتIMCM2,766,45723.20.890الحديثة االنشائية

IMCM2,462,1478.60.890الحديثة االنشائيةIICM2,100,00017.60.930الكارتون صناعات

IICM1,948,0006.80.930الكارتون صناعاتHISH1,876,35915.89.990عشتار فنادق

HPAL1,340,0004.713.400فلسطين فندقAMAP800,0006.70.690الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP552,0001.90.690الحيواني لالنتاج الحديثةBUND635,1205.30.060المتحد المصرف

SILT437,5001.51.750البري للنقل العراقيةSILT250,0002.11.750البري للنقل العراقية

11,774,34798.8628,476,62899.74

28,550,736الكلي مجموع11,910,347الكلي 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

2022/12/18

 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


