
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

601.63االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد597.27674,422,755 االغالق

26المتدولة الشركات0.72-% التغير نسبه

7المرتفعة4.36992,175,395-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

9المستقره519

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

BIME0.1400.130-7.14االوسط الشرق مصرفHBAG10.00010.5005.00بغداد فندق

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفIMAP1.7101.7904.68الدوائية المنصور

BIBI0.2700.260-3.70االستثمار مصرفIKHC2.1502.2504.65االنشائية  الخازر

IRMC5.1705.000-3.29الجاهزة االلبسةIMOS6.0006.2504.17الحديثة الخياطة

IIDP1.0501.020-2.86للتمور  العراقيةSBPT28.75029.4502.43العام للنقل العراق بغداد

BCOI0.5100.500-1.96التجاري المصرفBMNS0.6700.6801.49المنصور مصرف

IBSD3.6103.550-1.66الغازية  بغدادTASC7.6507.6600.13سيل 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)

BAIB424,000,00042.71.060العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00059.31.060العراق اسيا مصرف

AISP150,828,60915.211.780البذور انتاجIMAP74,873,83611.11.790الدوائية المنصور

IMAP132,174,89413.31.790الدوائية المنصورIIDP39,500,0005.91.020للتمور  العراقية

IBSD58,616,4335.93.550الغازية  بغدادBGUC29,609,0854.40.160الخليج مصرف

SMRI54,658,5535.58.700العقارية  المعمورةBSUC24,000,0003.60.200سومر مصرف

TASC51,682,8405.27.660سيل اسياIBSD16,592,0042.53.550الغازية  بغداد

IIDP40,290,0004.11.020للتمور  العراقيةBIME13,745,3302.00.130االوسط الشرق مصرف

598,320,25588.72912,251,32991.94

992,175,395الكلي مجموع674,422,755الكلي 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

2023/1/15

 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 عدد20,028,178,672

6المتدولة الشركات

1المرتفعة20,043,793,374

1المنخفضة

4المستقره44

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

IFCM5.6605.600-1.06االنشائية  الفلوجةHASH9.26010.40012.31اشور 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)

BAME20,000,000,00099.81.000العراق امين مصرفBAME20,000,000,00099.91.000العراق امين مصرف

IFCM37,461,7500.25.600االنشائية  الفلوجةBEFI19,000,0000.10.160االقتصاد مصرف

BEFI3,040,0000.020.160االقتصاد مصرفIFCM6,625,0000.035.600االنشائية  الفلوجة

HASH2,473,8840.0110.400اشور فندقBROI2,102,0000.010.370األئتمان مصرف

BROI777,7400.0040.370األئتمان مصرفHASH251,6720.00110.400اشور فندق

BUOI40,0000.00020.200االتحاد مصرفBUOI200,0000.0010.200االتحاد مصرف

20,028,178,672100.0020,043,793,374100.00

20,043,793,374الكلي مجموع20,028,178,672الكلي 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

2023/1/15

 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 (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد334,041,921

9المتدولة الشركات

4المرتفعة111,327,603

1المنخفضة

4المستقره59

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

AMAP0.5500.530-3.64الحيواني لالنتاج الحديثةHSAD17.90018.7904.97السدير فندق

HPAL18.55019.4704.96فلسطين فندق

IICM0.9500.9702.11الكارتون صناعات

ITLI0.8200.8301.22الخفيفة 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)

VKHF70,400,00063.20.220لالستثمار الخيرVKHF320,000,00095.80.220لالستثمار الخير

HPAL21,805,70019.619.470فلسطين فندقITLI6,466,2501.90.830الخفيفة الصناعات

SILT6,140,6865.51.800البري للنقل العراقيةSILT3,411,4921.01.800البري للنقل العراقية

ITLI5,366,9884.80.830الخفيفة الصناعاتHPAL1,120,0000.319.470فلسطين فندق

HSAD4,200,0603.818.790السدير فندقINCP1,000,0000.31.890الكيمياوية الصناعات

INCP1,890,0001.71.890الكيمياوية الصناعاتIMCM871,7460.30.950الحديثة االنشائية

IMCM828,1590.70.950الحديثة االنشائيةAMAP500,0000.10.530الحيواني لالنتاج الحديثة

333,369,48899.80110,631,59299.37

111,327,603الكلي مجموع334,041,921الكلي 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

2023/1/15

 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


