
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

590.18االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد586.021,275,332,747 االغالق

27المتدولة الشركات0.70-% التغير نسبه

10المرتفعة4.161,819,001,010-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

7المستقره568

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

BSUC0.2200.210-4.55سومر مصرفIIDP0.9801.0406.12للتمور  العراقية

BMFI0.2300.220-4.35الموصل مصرفSNUC0.5500.5805.45للمقاوالت النخبة

IMIB3.1003.000-3.23والدراجات المعدنيةHBAG9.0009.4905.44بغداد فندق

SKTA3.4503.350-2.90الكرخ العاب مدينةBNOI1.1501.2004.35االهلي المصرف

IBSD3.4403.350-2.62الغازية  بغدادSMRI8.5008.6501.76العقارية  المعمورة

IMOS5.8005.650-2.59الحديثة الخياطةIHLI0.9300.9401.08الصناعية الهالل

AIPM5.8305.700-2.23اللحوم تسويقAIRP24.25024.5001.03الزراعية المنتجات

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)

BNOI615,908,46833.91.200االهلي المصرفBNOI518,118,77040.61.200االهلي المصرف

TASC513,932,36028.37.410سيل اسياBAIB300,000,00023.51.060العراق اسيا مصرف

BAIB318,000,00017.51.060العراق اسيا مصرفBSUC252,050,00019.80.210سومر مصرف

IBSD93,714,2825.23.350الغازية  بغدادTASC69,706,0005.57.410سيل اسيا

SKTA83,390,2904.63.350الكرخ العاب مدينةBMFI45,186,6123.50.220الموصل مصرف

BSUC53,860,5003.00.210سومر مصرفIBSD27,754,6852.23.350الغازية  بغداد

AISP30,403,6101.710.600البذور انتاجSKTA24,584,0001.93.350الكرخ العاب مدينة

1,237,400,06797.031,709,209,51093.96

1,819,001,010الكلي مجموع1,275,332,747الكلي 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

2023/1/4

 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 عدد17,502,153

5المتدولة الشركات

2المرتفعة30,681,799

0المنخفضة

3المستقره33

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3400.3605.88األئتمان مصرف

HASH9.0009.2502.78اشور 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)

BINT28,000,00091.31.750االسالمي الدولي المصرفBINT16,000,00091.41.750االسالمي الدولي المصرف

HASH2,173,7507.19.250اشور فندقBROI1,100,9006.30.360األئتمان مصرف

BROI395,3151.30.360األئتمان مصرفHASH235,0001.39.250اشور فندق

VAMF72,9170.20.500لالستثمار االمينVAMF145,8340.80.500لالستثمار االمين

IHFI39,8170.11.950المنزلي صناعةاالثاثIHFI20,4190.11.950المنزلي صناعةاالثاث

17,502,153100.0030,681,799100.00

30,681,799الكلي مجموع17,502,153الكلي 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

2023/1/4

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 عدد47,407,934

9المتدولة الشركات

3المرتفعة132,194,932

3المنخفضة

3المستقره90

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

AMAP0.6400.620-3.12الحيواني لالنتاج الحديثةHSAD15.00015.7505.00السدير فندق

ITLI0.8500.840-1.18الخفيفة الصناعاتHPAL14.35015.0004.53فلسطين فندق

IMCM0.9600.950-1.04الحديثة االنشائيةHISH9.90010.2503.54عشتار فنادق

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)

HPAL46,416,90035.115.000فلسطين فندقITLI24,000,00050.60.840الخفيفة الصناعات

HISH36,286,69127.410.250عشتار فنادقSILT6,411,47013.51.900البري للنقل العراقية

ITLI20,160,00015.30.840الخفيفة الصناعاتINCP4,450,0009.41.940الكيمياوية الصناعات

SILT12,282,8569.31.900البري للنقل العراقيةHISH3,580,0007.610.250عشتار فنادق

INCP8,637,0006.51.940الكيمياوية الصناعاتIMCM3,509,0747.40.950الحديثة االنشائية

IMCM3,337,1202.50.950الحديثة االنشائيةHPAL3,176,1506.715.000فلسطين فندق

HSAD3,150,0002.415.750السدير فندقIELI1,981,2404.20.940االلكترونية الصناعات

47,107,93499.37130,270,56798.54

132,194,932الكلي مجموع47,407,934الكلي 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

2023/1/4

 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


