
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.59االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد591.63184,651,481 االغالق

22المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

5المرتفعة0.04399,335,597(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره330

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

BTIB1.1901.020-14.29االسالمي الطيف مصرفBMFI0.2100.2204.76الموصل مصرف

IKHC2.2002.100-4.55االنشائية  الخازرSMRI8.7008.8501.72العقارية  المعمورة

IHLI1.0000.980-2.00الصناعية الهاللIIDP1.0501.0600.95للتمور  العراقية

IMAP1.5901.560-1.89الدوائية المنصورSKTA3.0603.0800.65الكرخ العاب مدينة

BBOB1.4001.390-0.71بغداد مصرفIRMC4.9404.9500.20الجاهزة االلبسة

AISP10.25010.220-0.29البذور انتاج

IBSD3.5103.500-0.28الغازية  بغداد

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)

TASC79,567,92919.97.230سيل اسياNAME54,111,92629.30.480للتأمين االمين

BBOB74,813,90018.71.390بغداد مصرفBBOB54,050,00029.31.390بغداد مصرف

SMRI64,205,45516.18.850العقارية  المعمورةIBSD17,718,0419.63.500الغازية  بغداد

IBSD61,957,72315.53.500الغازية  بغدادTASC10,976,1945.97.230سيل اسيا

NAME25,973,7246.50.480للتأمين االمينBIME8,600,0004.70.140االوسط الشرق مصرف

SKTA23,172,0005.83.080الكرخ العاب مدينةSKTA7,500,0004.13.080الكرخ العاب مدينة

AISP22,734,0005.710.220البذور انتاجSMRI7,355,0004.08.850العقارية  المعمورة

160,311,16186.82352,424,73188.25

399,335,597الكلي مجموع184,651,481الكلي 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

2022/12/21

 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 عدد112,269,421

3المتدولة الشركات

1المرتفعة173,446,848

1المنخفضة

1المستقره149

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

HASH9.5009.490-0.11اشور فندقIFCM5.3505.90010.28االنشائية  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)

IFCM141,365,78281.55.900االنشائية  الفلوجةBROI87,142,62577.60.330األئتمان مصرف

BROI28,757,06616.60.330األئتمان مصرفIFCM24,776,79622.15.900االنشائية  الفلوجة

HASH3,324,0001.99.490اشور فندقHASH350,0000.39.490اشور فندق

112,269,421100.00173,446,848100.00

173,446,848الكلي مجموع112,269,421الكلي 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

2022/12/21

 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 عدد671,807,820

12المتدولة الشركات

7المرتفعة211,405,824

1المنخفضة

4المستقره85

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

ITLI0.8700.860-1.15الخفيفة الصناعاتVKHF0.1500.1606.67لالستثمار الخير

IMCM0.9701.0104.12الحديثة االنشائية

HSAD15.15015.5002.31السدير فندق

IELI0.9500.9702.11االلكترونية الصناعات

HPAL13.38013.6001.64فلسطين فندق

SILT1.8401.8701.63البري للنقل العراقية

IICM0.9400.9501.06الكارتون صناعات

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)

ITLI85,360,40940.40.860الخفيفة الصناعاتVKHF518,400,00077.20.160لالستثمار الخير

VKHF77,763,00036.80.160لالستثمار الخيرITLI99,221,40614.80.860الخفيفة الصناعات

HPAL20,919,5009.913.600فلسطين فندقBBAY39,670,4145.90.070بابل مصرف

SILT6,720,0003.21.870البري للنقل العراقيةSILT3,600,0000.51.870البري للنقل العراقية

HSAD5,893,5002.815.500السدير فندقIICM3,500,0000.50.950الكارتون صناعات

IICM3,320,0001.60.950الكارتون صناعاتIELI2,382,0000.40.970االلكترونية الصناعات

HISH3,217,5001.59.750عشتار فنادقHPAL1,550,0000.213.600فلسطين فندق

668,323,82099.48203,193,90996.12

211,405,824الكلي مجموع671,807,820الكلي 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

2022/12/21

 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


