
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

586.02االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد588.471,004,209,325 االغالق

28المتدولة الشركات0.42% التغير نسبه

10المرتفعة2.451,845,111,460(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره707

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

HKAR1.0500.900-14.29كربالء رحابAISP10.60011.78011.13البذور انتاج

BTIB1.0000.880-12.00االسالمي الطيف مصرفHMAN34.00036.0005.88المنصور فندق

IMIB3.0002.900-3.33والدراجات المعدنيةAIPM5.7005.9003.51اللحوم تسويق

IKHC1.9501.900-2.56االنشائية  الخازرIMOS5.6505.8002.65الحديثة الخياطة

SMRI8.6508.500-1.73العقارية  المعمورةBNOI1.2001.2201.67االهلي المصرف

SKTA3.3503.320-0.90الكرخ العاب مدينةBMNS0.6700.6801.49المنصور مصرف

BBOB1.3501.340-0.74بغداد مصرفTASC7.4107.5001.21سيل اسيا

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)

TASC611,029,64833.17.500سيل اسياBAIB400,000,00039.81.060العراق اسيا مصرف

BAIB424,000,00023.01.060العراق اسيا مصرفBSUC211,066,70421.00.210سومر مصرف

AISP276,613,92915.011.780البذور انتاجBNOI122,844,00012.21.220االهلي المصرف

BNOI150,489,6208.21.220االهلي المصرفTASC82,435,2448.27.500سيل اسيا

HMAN119,817,5006.536.000المنصور فندقBMFI41,172,9934.10.220الموصل مصرف

IBSD80,348,6674.43.350الغازية  بغدادBMNS36,364,5203.60.680المنصور مصرف

BSUC44,339,0082.40.210سومر مصرفAISP24,813,3062.511.780البذور انتاج

918,696,76791.481,706,638,37292.50

1,845,111,460الكلي مجموع1,004,209,325الكلي 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

2023/1/8

 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 عدد9,474,298

3المتدولة الشركات

1المرتفعة15,294,881

0المنخفضة

2المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3600.3702.78األئتمان 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)

BINT14,000,00091.51.750االسالمي الدولي المصرفBINT8,000,00084.41.750االسالمي الدولي المصرف

IHFI924,8816.01.950المنزلي صناعةاالثاثBROI1,000,00010.60.370األئتمان مصرف

BROI370,0002.40.370األئتمان مصرفIHFI474,2985.01.950المنزلي صناعةاالثاث

9,474,298100.0015,294,881100.00

15,294,881الكلي مجموع9,474,298الكلي 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

2023/1/8

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 عدد23,110,677

9المتدولة الشركات

4المرتفعة58,368,137

2المنخفضة

3المستقره60

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

ITLI0.8400.830-1.19الخفيفة الصناعاتHPAL15.00015.7505.00فلسطين فندق

IICM1.0201.010-0.98الكارتون صناعاتVKHF0.2100.2204.76لالستثمار الخير

HSAD15.75016.2503.17السدير فندق

IMCM0.9500.9601.05الحديثة االنشائية

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)

HPAL29,789,25051.015.750فلسطين فندقSILT6,824,91729.51.900البري للنقل العراقية

SILT12,967,34222.21.900البري للنقل العراقيةIICM6,250,00027.01.010الكارتون صناعات

IICM6,312,50010.81.010الكارتون صناعاتITLI4,447,00019.20.830الخفيفة الصناعات

ITLI3,721,0106.40.830الخفيفة الصناعاتIMCM1,910,0008.30.960الحديثة االنشائية

HSAD2,412,5004.116.250السدير فندقHPAL1,910,0008.315.750فلسطين فندق

IMCM1,875,9003.20.960الحديثة االنشائيةIELI1,018,7604.40.940االلكترونية الصناعات

IELI957,6341.60.940االلكترونية الصناعاتAMAP500,0002.20.620الحيواني لالنتاج الحديثة

22,860,67798.9258,036,13799.43

58,368,137الكلي مجموع23,110,677الكلي 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

2023/1/8

 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


