
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

588.47االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد591.05842,205,169 االغالق

29المتدولة الشركات0.44% التغير نسبه

14المرتفعة2.581,092,741,667(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

9المستقره568

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IITC14.75014.000-5.08للسجاد العراقيةBTIB0.8800.9204.55االسالمي الطيف مصرف

BBOB1.3401.310-2.24بغداد مصرفIMAP1.5501.6003.23الدوائية المنصور

BNOI1.2201.200-1.64االهلي المصرفIBSD3.3503.4502.99الغازية  بغداد

IHLI0.9400.930-1.06الصناعية الهاللSKTA3.3203.4002.41الكرخ العاب مدينة

IMOS5.8005.770-0.52الحديثة الخياطةIKHC1.9001.9301.58االنشائية  الخازر

AISP11.78011.750-0.25البذور انتاجHMAN36.00036.5001.39المنصور فندق

AAHP0.9100.9201.10الزراعي لالنتاج االهلية

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)

BAIB424,000,00038.81.060العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00047.51.060العراق اسيا مصرف

AISP156,675,65314.311.750البذور انتاجBSUC165,409,33019.60.210سومر مصرف

BNOI99,052,5809.11.200االهلي المصرفBNOI82,364,0009.81.200االهلي المصرف

SKTA72,732,7506.73.400الكرخ العاب مدينةBIME36,700,0004.40.140االوسط الشرق مصرف

IBSD68,073,6856.23.450الغازية  بغدادIMAP30,455,0113.61.600الدوائية المنصور

IMAP47,866,2274.41.600الدوائية المنصورSKTA21,655,0002.63.400الكرخ العاب مدينة

SMRI37,187,7803.48.560العقارية  المعمورةIBSD20,133,1002.43.450الغازية  بغداد

756,716,44189.85905,588,67582.87

1,092,741,667الكلي مجموع842,205,169الكلي 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

2023/1/9

 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 عدد9,360,000

4المتدولة الشركات

0المرتفعة20,207,500

2المنخفضة

2المستقره38

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.9005.500-6.78االنشائية  الفلوجة

HASH9.2509.200-0.54اشور 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)

IFCM11,867,50058.75.500االنشائية  الفلوجةBINT3,500,00037.41.750االسالمي الدولي المصرف

BINT6,125,00030.31.750االسالمي الدولي المصرفBROI3,500,00037.40.370األئتمان مصرف

BROI1,295,0006.40.370األئتمان مصرفIFCM2,260,00024.15.500االنشائية  الفلوجة

HASH920,0004.69.200اشور فندقHASH100,0001.19.200اشور فندق

9,360,000100.0020,207,500100.00

20,207,500الكلي مجموع9,360,000الكلي 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

2023/1/9

 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 عدد28,667,630

9المتدولة الشركات

3المرتفعة131,372,447

5المنخفضة

1المستقره56

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

IICM1.0100.980-2.97الكارتون صناعاتHSAD16.25016.7503.08السدير فندق

INCP1.9401.900-2.06الكيمياوية الصناعاتHPAL15.75016.0301.78فلسطين فندق

AMAP0.6200.610-1.61الحيواني لالنتاج الحديثةITLI0.8300.8401.20الخفيفة الصناعات

IELI0.9400.930-1.06االلكترونية الصناعات

IMCM0.9600.950-1.04الحديثة 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)

HPAL102,855,00078.316.030فلسطين فندقIICM16,500,00057.60.980الكارتون صناعات

IICM16,390,00012.50.980الكارتون صناعاتHPAL6,245,00021.816.030فلسطين فندق

SILT4,750,0003.61.900البري للنقل العراقيةSILT2,500,0008.71.900البري للنقل العراقية

HSAD3,350,0002.616.750السدير فندقINCP1,265,6304.41.900الكيمياوية الصناعات

INCP2,404,6971.81.900الكيمياوية الصناعاتIMCM700,0002.40.950الحديثة االنشائية

IMCM663,0000.50.950الحديثة االنشائيةITLI553,0001.90.840الخفيفة الصناعات

ITLI464,5200.40.840الخفيفة الصناعاتAMAP504,0001.80.610الحيواني لالنتاج الحديثة

28,267,63098.60130,877,21799.62

131,372,447الكلي مجموع28,667,630الكلي 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

2023/1/9

 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


