
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.05االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد605.471,269,211,699 االغالق

32المتدولة الشركات2.44% التغير نسبه

20المرتفعة14.422,404,483,385(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

8المستقره782

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

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفHBAY90.010100.00011.10بابل فندق

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرفBTIB0.9201.0008.70االسالمي الطيف مصرف

BMNS0.6800.670-1.47المنصور مصرفIBSD3.4503.6906.96الغازية  بغداد

BBOB1.3101.300-0.76بغداد مصرفBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

HBAG9.50010.0005.26بغداد فندق

BIIB0.4500.4704.44االسالمي  المصرف

HNTI10.60011.0003.77السياحية االستثمارات

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)

TASC548,479,19022.87.700سيل اسياBAIB350,000,00027.61.060العراق اسيا مصرف

IMIB377,000,00015.72.900والدراجات المعدنيةBNOI209,499,91816.51.240االهلي المصرف

BAIB371,000,00015.41.060العراق اسيا مصرفBSUC151,500,00011.90.210سومر مصرف

BNOI259,797,10910.81.240االهلي المصرفIMIB130,000,00010.22.900والدراجات المعدنية

AISP259,313,54110.812.140البذور انتاجBIME94,909,6797.50.140االوسط الشرق مصرف

IBSD240,820,34310.03.690الغازية  بغدادBBOB89,999,0007.11.300بغداد مصرف

BBOB117,038,7004.91.300بغداد مصرفTASC71,578,8785.67.700سيل اسيا

1,097,487,47586.472,173,448,88390.39

2,404,483,385الكلي مجموع1,269,211,699الكلي 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

2023/1/10

 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 عدد24,916,470,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة6,028,340,700

2المنخفضة

2المستقره91

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BEFI0.1700.160-5.88االقتصاد مصرف

IFCM5.5005.450-0.91االنشائية  الفلوجة

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)

BQAB5,976,000,00099.10.240القابض مصرفBQAB24,900,000,00099.90.240القابض مصرف

IFCM49,868,2000.85.450االنشائية  الفلوجةIFCM9,220,0000.045.450االنشائية  الفلوجة

BROI2,312,5000.040.370األئتمان مصرفBROI6,250,0000.030.370األئتمان مصرف

BEFI160,0000.0030.160االقتصاد مصرفBEFI1,000,0000.0040.160االقتصاد مصرف

24,916,470,000100.006,028,340,700100.00

6,028,340,700الكلي مجموع24,916,470,000الكلي 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

2023/1/10

 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 عدد11,757,341

7المتدولة الشركات

2المرتفعة28,248,013

4المنخفضة

1المستقره21

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

AMAP0.6100.590-3.28الحيواني لالنتاج الحديثةHPAL16.03016.8304.99فلسطين فندق

ITLI0.8400.820-2.38الخفيفة الصناعاتHSAD16.75017.5004.48السدير فندق

IICM0.9800.960-2.04الكارتون صناعات

IELI0.9300.920-1.08االلكترونية 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)

HPAL13,968,90049.516.830فلسطين فندقSILT4,000,00034.01.900البري للنقل العراقية

SILT7,600,00026.91.900البري للنقل العراقيةITLI3,023,34125.70.820الخفيفة الصناعات

ITLI2,492,7138.80.820الخفيفة الصناعاتIELI2,000,00017.00.920االلكترونية الصناعات

IELI1,840,0006.50.920االلكترونية الصناعاتIICM1,000,0008.50.960الكارتون صناعات

IICM960,0003.40.960الكارتون صناعاتAMAP854,0007.30.590الحيواني لالنتاج الحديثة

HSAD875,0003.117.500السدير فندقHPAL830,0007.116.830فلسطين فندق

AMAP511,4001.80.590الحيواني لالنتاج الحديثةHSAD50,0000.417.500السدير فندق

11,757,341100.0028,248,013100.00

28,248,013الكلي مجموع11,757,341الكلي 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

2023/1/10

 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


