
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.89االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد590.18677,773,746 االغالق

24المتدولة الشركات0.29-% التغير نسبه

10المرتفعة1.711,085,154,811-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

6المستقره465

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

HBAG9.9009.000-9.09بغداد فندقSKTA3.1003.45011.29الكرخ العاب مدينة

HMAN37.00034.000-8.11المنصور فندقBSUC0.2000.22010.00سومر مصرف

HBAY93.00090.000-3.23بابل فندقBMFI0.2100.2309.52الموصل مصرف

SNUC0.5600.550-1.79للمقاوالت النخبةBTIB0.9301.0007.53االسالمي الطيف مصرف

IBSD3.5003.440-1.71الغازية  بغدادBCOI0.5000.5306.00التجاري المصرف

IRMC4.9904.910-1.60الجاهزة االلبسةBNOI1.1201.1502.68االهلي المصرف

SMOF11.65011.500-1.29االلعاب لمدن الموصلBMNS0.6600.6701.52المنصور 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)

HMAN445,403,50041.034.000المنصور فندقBSUC294,090,00043.40.220سومر مصرف

BNOI328,097,39930.21.150االهلي المصرفBNOI286,204,72842.21.150االهلي المصرف

TASC73,407,6506.87.390سيل اسياSKTA19,140,0002.83.450الكرخ العاب مدينة

SKTA63,098,8805.83.450الكرخ العاب مدينةBMFI19,000,0002.80.230الموصل مصرف

BSUC61,506,0005.70.220سومر مصرفHMAN13,100,0001.934.000المنصور فندق

AISP48,961,0004.510.650البذور انتاجBIME10,000,0001.50.140االوسط الشرق مصرف

IBSD17,519,8941.63.440الغازية  بغدادTASC9,951,0001.57.390سيل اسيا

651,485,72896.121,037,994,32395.65

1,085,154,811الكلي مجموع677,773,746الكلي 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

2023/1/3

 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 السوق) التداول جلســة ملخص
 

34المدرجة الشركات عدد11,041,571

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,754,139

2المنخفضة

1المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BEFI0.1800.170-5.56االقتصاد مصرف

BROI0.3500.340-2.86األئتمان 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)

BEFI1,360,00049.40.170االقتصاد مصرفBEFI8,000,00072.50.170االقتصاد مصرف

BROI1,020,00037.00.340األئتمان مصرفBROI3,000,00027.20.340األئتمان مصرف

HASH374,13913.69.000اشور فندقHASH41,5710.49.000اشور فندق

11,041,571100.002,754,139100.00

2,754,139الكلي مجموع11,041,571الكلي 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

2023/1/3

 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 عدد7,714,811

9المتدولة الشركات

2المرتفعة31,469,308

3المنخفضة

4المستقره33

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

AMAP0.6700.640-4.48الحيواني لالنتاج الحديثةHPAL14.00014.3502.50فلسطين فندق

IMCM1.0000.960-4.00الحديثة االنشائيةITLI0.8400.8501.19الخفيفة الصناعات

IICM1.0401.020-1.92الكارتون 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)

HPAL17,023,00054.114.350فلسطين فندقIELI1,699,99522.00.940االلكترونية الصناعات

HISH7,920,00025.29.900عشتار فنادقIICM1,604,81620.81.020الكارتون صناعات

INCP2,134,0006.81.940الكيمياوية الصناعاتHPAL1,200,00015.614.350فلسطين فندق

IICM1,636,9125.21.020الكارتون صناعاتINCP1,100,00014.31.940الكيمياوية الصناعات

IELI1,597,9955.10.940االلكترونية الصناعاتIMCM1,000,00013.00.960الحديثة االنشائية

IMCM960,0003.10.960الحديثة االنشائيةHISH800,00010.49.900عشتار فنادق

ITLI170,0000.50.850الخفيفة الصناعاتITLI200,0002.60.850الخفيفة الصناعات

7,604,81198.5731,441,90899.91

31,469,308الكلي مجموع7,714,811الكلي 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

2023/1/3

 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


