
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

585.95االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد591.89733,880,045 االغالق

20المتدولة الشركات1.01% التغير نسبه

10المرتفعة5.94805,674,372(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

3المستقره467

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

AIPM6.8505.830-14.89اللحوم تسويقBMNS0.6200.6606.45المنصور مصرف

SMRI9.4508.500-10.05العقارية  المعمورةIBSD3.3003.5006.06الغازية  بغداد

BTIB1.0000.930-7.00االسالمي الطيف مصرفBSUC0.1900.2005.26سومر مصرف

IRMC5.3504.990-6.73الجاهزة االلبسةBASH0.4000.4205.00اشور مصرف

IHLI0.9700.930-4.12الصناعية الهاللAISP10.15010.6004.43البذور انتاج

IMIB3.2003.130-2.19والدراجات المعدنيةSKTA3.0003.1003.33الكرخ العاب مدينة

BBOB1.3701.350-1.46بغداد مصرفBNOI1.1001.1201.82االهلي 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)

BAIB318,000,00039.51.060العراق اسيا مصرفBAIB300,000,00040.91.060العراق اسيا مصرف

TASC87,358,75010.87.290سيل اسياBSUC212,656,84229.00.200سومر مصرف

SMRI79,195,0009.88.500العقارية  المعمورةBNOI71,350,0009.71.120االهلي المصرف

BNOI78,750,0009.81.120االهلي المصرفBMNS39,228,2155.30.660المنصور مصرف

AISP53,473,5006.610.600البذور انتاجBGUC25,800,0003.50.160الخليج مصرف

BSUC42,442,0685.30.200سومر مصرفBBOB15,061,9112.11.350بغداد مصرف

BMNS25,719,4403.20.660المنصور مصرفTASC12,075,0001.67.290سيل اسيا

676,171,96892.14684,938,75885.01

805,674,372الكلي مجموع733,880,045الكلي 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

2023/1/2

 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 عدد7,124,376

2المتدولة الشركات

0المرتفعة3,575,634

2المنخفضة

0المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BROI0.3600.350-2.78األئتمان مصرف

HASH9.2509.000-2.70اشور 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)

BROI2,450,00068.50.350األئتمان مصرفBROI7,000,00098.30.350األئتمان مصرف

HASH1,125,63431.59.000اشور فندقHASH124,3761.79.000اشور فندق

7,124,376100.003,575,634100.00

3,575,634الكلي مجموع7,124,376الكلي 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

2023/1/2

 خسارة 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 عدد15,364,863

8المتدولة الشركات

2المرتفعة26,545,543 التداول قيمة

3المنخفضة

3المستقره37الصفقات

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

HPAL14.20014.000-1.41فلسطين فندقVKHF0.2000.2105.00لالستثمار الخير

ITLI0.8500.840-1.18الخفيفة الصناعاتSILT1.8701.9001.60البري للنقل العراقية

IELI0.9500.940-1.05االلكترونية الصناعات

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)

HISH8,217,00031.09.900عشتار فنادقIICM5,750,00037.41.040الكارتون صناعات

IICM5,980,00022.51.040الكارتون صناعاتIELI4,301,24528.00.940االلكترونية الصناعات

IELI4,051,18315.30.940االلكترونية الصناعاتITLI1,810,00011.80.840الخفيفة الصناعات

HPAL3,487,50013.114.000فلسطين فندقSILT1,600,00010.41.900البري للنقل العراقية

SILT3,030,00011.41.900البري للنقل العراقيةHISH830,0005.49.900عشتار فنادق

ITLI1,520,4005.70.840الخفيفة الصناعاتVKHF773,6185.00.210لالستثمار الخير

VKHF162,4600.60.210لالستثمار الخيرHPAL250,0001.614.000فلسطين فندق

15,314,86399.6726,448,54399.63

26,545,543الكلي مجموع15,364,863الكلي 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 

2023/1/2

 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


