
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

589.34االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد585.95815,826,687 االغالق

28المتدولة الشركات0.58-% التغير نسبه

10المرتفعة3.391,822,026,109-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

6المستقره624

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

SNUC0.6000.560-6.67للمقاوالت النخبةAIPM6.0006.85014.17اللحوم تسويق

BASH0.4200.400-4.76اشور مصرفHBAG8.8509.90011.86بغداد فندق

IBSD3.4503.300-4.35الغازية  بغدادIRMC4.9505.3508.08الجاهزة االلبسة

SKTA3.1003.000-3.23الكرخ العاب مدينةSMRI9.0009.4505.00العقارية  المعمورة

IIDP1.0100.980-2.97للتمور  العراقيةHKAR1.0001.0505.00كربالء رحاب

HNTI10.85010.600-2.30السياحية االستثماراتBIBI0.2700.2803.70االستثمار مصرف

SBPT28.00027.500-1.79العام للنقل العراق بغدادBMNS0.6100.6201.64المنصور 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)

TASC646,243,00435.57.250سيل اسياBAIB200,000,00024.51.060العراق اسيا مصرف

BBOB223,667,46012.31.370بغداد مصرفBBOB162,863,52420.01.370بغداد مصرف

BAIB212,000,00011.61.060العراق اسيا مصرفBNOI143,368,92317.61.100االهلي المصرف

BNOI157,702,6528.71.100االهلي المصرفTASC89,498,99411.07.250سيل اسيا

IBSD150,385,6698.33.300الغازية  بغدادIBSD44,898,0305.53.300الغازية  بغداد

SMRI110,142,0866.09.450العقارية  المعمورةBCOI31,400,0003.80.500التجاري المصرف

AIPM88,667,9384.96.850اللحوم تسويقBMFI30,804,1763.80.210الموصل مصرف

702,833,64786.151,588,808,80987.20

1,822,026,109الكلي مجموع815,826,687الكلي 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

2022/12/27

 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 عدد25,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة6,000

0المنخفضة

1المستقره1

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)

BQAB6,000100.00.240القابض مصرفBQAB25,000100.00.240القابض مصرف

25,000100.006,000100.00

6,000الكلي مجموع25,000الكلي 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

2022/12/27

ً 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 عدد35,245,025

10المتدولة الشركات

7المرتفعة59,237,501

3المنخفضة

0المستقره67

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

HSAD15.50015.000-3.23السدير فندقVKHF0.1800.20011.11لالستثمار الخير

SBAG0.3900.380-2.56العام للنقل الباديةHPAL13.60014.2004.41فلسطين فندق

ITLI0.8600.850-1.16الخفيفة الصناعاتIICM1.0001.0404.00الكارتون صناعات

INCP1.9001.9402.11الكيمياوية الصناعات

HISH9.7009.9002.06عشتار فنادق

IELI0.9400.9501.06االلكترونية الصناعات

SIGT1.0201.0300.98النفطية المنتجات نقل

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)

IICM18,663,90931.51.040الكارتون صناعاتIICM17,984,81651.01.040الكارتون صناعات

HPAL18,040,52230.514.200فلسطين فندقVKHF4,100,00011.60.200لالستثمار الخير

HISH8,182,00013.89.900عشتار فنادقITLI3,500,0009.90.850الخفيفة الصناعات

INCP3,840,0006.51.940الكيمياوية الصناعاتSIGT3,338,0009.51.030النفطية المنتجات نقل

SIGT3,413,7605.81.030النفطية المنتجات نقلIELI2,040,9095.80.950االلكترونية الصناعات

ITLI2,995,0005.10.850الخفيفة الصناعاتINCP2,000,0005.71.940الكيمياوية الصناعات

IELI1,938,0453.30.950االلكترونية الصناعاتHPAL1,299,3693.714.200فلسطين فندق

34,263,09497.2157,073,23696.35

59,237,501الكلي مجموع35,245,025الكلي 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

2022/12/27

 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


