
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.63االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد589.941,407,407,369 االغالق

27المتدولة الشركات0.29-% التغير نسبه

6المرتفعة1.691,366,785,454-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

9المستقره460

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BMNS0.6400.610-4.69المنصور مصرفAIPM5.6006.44015.00اللحوم تسويق

BASH0.4400.420-4.55اشور مصرفBIIB0.4000.45012.50االسالمي  المصرف

IIDP1.0601.020-3.77للتمور  العراقيةBCOI0.4900.5002.04التجاري المصرف

SBPT30.00029.000-3.33العام للنقل العراق بغدادBNOI1.0801.1001.85االهلي المصرف

HMAN38.00036.900-2.89المنصور فندقIITC14.85014.9000.34للسجاد العراقية

IMAP1.5601.520-2.56الدوائية المنصورAISP10.22010.2300.10البذور انتاج

BTIB1.0201.000-1.96االسالمي الطيف 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)

BAIB424,000,00031.01.060العراق اسيا مصرفBIBI540,283,47338.40.270االستثمار مصرف

BBOB234,148,20017.11.390بغداد مصرفBAIB400,000,00028.41.060العراق اسيا مصرف

BNOI152,396,00011.11.100االهلي المصرفBBOB168,718,48912.01.390بغداد مصرف

BIBI145,876,53810.70.270االستثمار مصرفBNOI139,700,0009.91.100االهلي المصرف

IBSD76,440,7005.63.450الغازية  بغدادBCOI55,193,1363.90.500التجاري المصرف

SMRI64,075,0004.78.850العقارية  المعمورةIBSD22,050,0001.63.450الغازية  بغداد

AIPM54,119,4044.06.440اللحوم تسويقBGUC19,500,0001.40.160الخليج مصرف

1,345,445,09895.601,151,055,84284.22

1,366,785,454الكلي مجموع1,407,407,369الكلي 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

2022/12/22

 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 عدد40,955,418

5المتدولة الشركات

3المرتفعة16,268,741

1المنخفضة

1المستقره18

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

HASH9.4909.250-2.53اشور فندقBTRU0.6000.6508.33االسالمي الثقة مصرف

BEFI0.1700.1805.88االقتصاد مصرف

IHFI1.9101.9502.09المنزلي صناعةاالثاث

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)

BROI12,891,35379.20.330األئتمان مصرفBROI39,064,70695.40.330األئتمان مصرف

HASH2,031,25012.59.250اشور فندقBEFI1,000,0002.40.180االقتصاد مصرف

IHFI1,103,1386.81.950المنزلي صناعةاالثاثIHFI565,7121.41.950المنزلي صناعةاالثاث

BEFI178,0001.10.180االقتصاد مصرفHASH225,0000.59.250اشور فندق

BTRU65,0000.40.650االسالمي الثقة مصرفBTRU100,0000.20.650االسالمي الثقة مصرف

40,955,418100.0016,268,741100.00

16,268,741الكلي مجموع40,955,418الكلي 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

2022/12/22

 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 منصة) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد56,402,846

9المتدولة الشركات

2المرتفعة38,635,729

5المنخفضة

2المستقره49

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

IELI0.9700.940-3.09االلكترونية الصناعاتVKHF0.1600.18012.50لالستثمار الخير

AMAP0.6900.670-2.90الحيواني لالنتاج الحديثةIICM0.9500.9601.05الكارتون صناعات

ITLI0.8600.850-1.16الخفيفة الصناعات

HISH9.7509.700-0.51عشتار فنادق

HPAL13.60013.550-0.37فلسطين 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)

HISH14,021,60036.39.700عشتار فنادقBUND40,950,00072.60.060المتحد المصرف

HPAL12,724,13832.913.550فلسطين فندقITLI6,500,00011.50.850الخفيفة الصناعات

ITLI5,525,00014.30.850الخفيفة الصناعاتVKHF2,200,0003.90.180لالستثمار الخير

BUND2,457,0006.40.060المتحد المصرفAMAP2,060,0003.70.670الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI1,487,7213.90.940االلكترونية الصناعاتIELI1,572,0442.80.940االلكترونية الصناعات

AMAP1,381,2003.60.670الحيواني لالنتاج الحديثةHISH1,456,0002.69.700عشتار فنادق

IICM642,5701.70.960الكارتون صناعاتHPAL940,2501.713.550فلسطين فندق

55,678,29498.7238,239,22998.97

38,635,729الكلي مجموع56,402,846الكلي 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

2022/12/22

 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


