
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

603.82االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد601.63713,268,041 االغالق

29المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

11المرتفعة2.191,040,183,309-(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره491

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

SNUC0.5800.550-5.17للمقاوالت النخبةIKHC2.0502.1504.88االنشائية  الخازر

AIPM6.0005.700-5.00اللحوم تسويقIMIB2.9003.0003.45والدراجات المعدنية

BMNS0.6900.670-2.90المنصور مصرفSBPT28.00028.7502.68العام للنقل العراق بغداد

IBSD3.6803.610-1.90الغازية  بغدادIMAP1.6701.7102.40الدوائية المنصور

AISP12.10011.900-1.65البذور انتاجSMRI8.6008.8002.33العقارية  المعمورة

SMOF11.75011.700-0.43االلعاب لمدن الموصلBIIB0.4700.4802.13االسالمي  المصرف

TASC7.6707.650-0.26سيل اسياIITC14.00014.2501.79للسجاد العراقية

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)

BAIB424,000,00040.81.060العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00056.11.060العراق اسيا مصرف

AISP146,042,94314.011.900البذور انتاجBIME70,200,0009.80.140االوسط الشرق مصرف

IBSD127,983,77912.33.610الغازية  بغدادBNOI56,574,2587.91.250االهلي المصرف

BNOI70,317,7626.81.250االهلي المصرفBBOB44,448,7506.21.310بغداد مصرف

BBOB57,853,3755.61.310بغداد مصرفIBSD35,362,8805.03.610الغازية  بغداد

IMAP56,228,6005.41.710الدوائية المنصورIMAP33,345,0004.71.710الدوائية المنصور

TASC25,245,5362.47.650سيل اسياIHLI16,559,7472.30.930الصناعية الهالل

656,490,63592.04907,671,99587.26

1,040,183,309الكلي مجموع713,268,041الكلي 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

2023/1/12

 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 عدد8,005,657,035

4المتدولة الشركات

0المرتفعة8,026,529,396

1المنخفضة

3المستقره50

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.6805.660-0.35االنشائية  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)

BAME8,000,020,00099.71.000العراق امين مصرفBAME8,000,020,00099.91.000العراق امين مصرف

IFCM26,046,7960.35.660االنشائية  الفلوجةIFCM4,627,0350.15.660االنشائية  الفلوجة

BROI370,0000.0050.370األئتمان مصرفBROI1,000,0000.010.370األئتمان مصرف

HASH92,6000.0019.260اشور فندقHASH10,0000.00019.260اشور فندق

8,005,657,035100.008,026,529,396100.00

8,026,529,396الكلي مجموع8,005,657,035الكلي 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

2023/1/12

 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 عدد32,159,515

8المتدولة الشركات

2المرتفعة406,907,947

3المنخفضة

3المستقره62

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

SILT1.8901.800-4.76البري للنقل العراقيةHPAL17.67018.5504.98فلسطين فندق

AMAP0.5700.550-3.51الحيواني لالنتاج الحديثةHSAD17.50017.9002.29السدير فندق

INCP1.9001.890-0.53الكيمياوية 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)

HPAL385,855,30094.818.550فلسطين فندقHPAL21,777,00067.718.550فلسطين فندق

HSAD7,473,9001.817.900السدير فندقSILT3,000,0009.31.800البري للنقل العراقية

SILT5,400,0001.31.800البري للنقل العراقيةIMCM2,299,8817.20.950الحديثة االنشائية

INCP3,591,0000.91.890الكيمياوية الصناعاتINCP1,900,0005.91.890الكيمياوية الصناعات

IMCM2,184,8870.50.950الحديثة االنشائيةIICM1,500,0004.70.950الكارتون صناعات

IICM1,435,0000.40.950الكارتون صناعاتITLI1,012,6343.10.820الخفيفة الصناعات

ITLI830,3600.20.820الخفيفة الصناعاتHSAD420,0001.317.900السدير فندق

31,909,51599.22406,770,44799.97

406,907,947الكلي مجموع32,159,515الكلي 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

2023/1/12

 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


