
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

589.94االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد589.34600,151,837 االغالق

24المتدولة الشركات0.10-% التغير نسبه

4المرتفعة0.60806,923,547-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

11المستقره353

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

IKHC2.1001.950-7.14االنشائية  الخازرBTRI1.2501.3407.20العراق عبر مصرف

AIPM6.4406.000-6.83اللحوم تسويقSKTA3.0403.1001.97الكرخ العاب مدينة

BMFI0.2200.210-4.55الموصل مصرفSMRI8.8509.0001.69العقارية  المعمورة

SBPT29.00028.000-3.45العام للنقل العراق بغدادIRMC4.9004.9501.02الجاهزة االلبسة

HBAG9.0008.850-1.67بغداد فندق

IHLI0.9800.970-1.02الصناعية الهالل

IITC14.90014.750-1.01للسجاد 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)

BAIB424,000,00052.51.060العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00066.61.060العراق اسيا مصرف

BBOB82,239,13910.21.390بغداد مصرفBBOB59,571,8409.91.390بغداد مصرف

BNOI56,741,3007.01.100االهلي المصرفBNOI51,583,0008.61.100االهلي المصرف

IBSD56,102,2447.03.450الغازية  بغدادIBSD16,419,4432.73.450الغازية  بغداد

SMRI52,428,9336.59.000العقارية  المعمورةIIDP13,636,9442.31.010للتمور  العراقية

TASC30,657,0273.87.200سيل اسياBIME10,550,6481.80.140االوسط الشرق مصرف

AISP18,461,6802.310.200البذور انتاجBMFI6,800,8451.10.210الموصل مصرف

558,562,72093.07720,630,32389.31

806,923,547الكلي مجموع600,151,837الكلي 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

2022/12/26

 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 عدد200,000

1المتدولة الشركات

1المرتفعة70,849

0المنخفضة

0المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3300.3609.09األئتمان 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)

BROI70,849100.00.360األئتمان مصرفBROI200,000100.00.360األئتمان مصرف

200,000100.0070,849100.00

70,849الكلي مجموع200,000الكلي 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

2022/12/26

ربحية 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 عدد47,264,554

10المتدولة الشركات

3المرتفعة70,976,263

2المنخفضة

5المستقره88

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

SBAG0.4100.390-4.88العام للنقل الباديةIICM0.9601.0004.17الكارتون صناعات

IMCM1.0101.000-0.99الحديثة االنشائيةITLI0.8500.8601.18الخفيفة الصناعات

HPAL13.55013.6000.37فلسطين فندق

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)

HISH31,918,00045.09.700عشتار فنادقIICM21,252,64045.01.000الكارتون صناعات

IICM21,252,64029.91.000الكارتون صناعاتITLI9,876,91420.90.860الخفيفة الصناعات

ITLI8,405,37711.80.860الخفيفة الصناعاتBBAY7,500,00015.90.070بابل مصرف

HPAL4,432,9466.213.600فلسطين فندقHISH3,290,0007.09.700عشتار فنادق

SIGT1,530,0002.21.020النفطية المنتجات نقلSIGT1,500,0003.21.020النفطية المنتجات نقل

IMCM1,270,0001.81.000الحديثة االنشائيةIMCM1,300,0002.81.000الحديثة االنشائية

IELI940,0001.30.940االلكترونية الصناعاتSBAG1,070,0002.30.390العام للنقل البادية

45,789,55496.8869,748,96398.27

70,976,263الكلي مجموع47,264,554الكلي 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

2022/12/26

 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


