
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

598.87االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد596.30920,563,610 االغالق

34المتدولة الشركات0.43-% التغير نسبه

11المرتفعة2.571,320,390,607-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

14المستقره532

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

BTIB1.0000.850-15.00االسالمي الطيف مصرفIIEW6.1007.00014.75الهندسية لالعمال العراقية

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفAIRP25.00027.0008.00الزراعية المنتجات

IBSD3.5003.400-2.86الغازية  بغدادIMIB3.0003.2307.67والدراجات المعدنية

AAHP0.9000.880-2.22الزراعي لالنتاج االهليةBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

SKTA3.1503.100-1.59الكرخ العاب مدينةBNOI1.2501.2903.20االهلي المصرف

HBAG10.50010.350-1.43بغداد فندقIMOS6.5006.7003.08الحديثة الخياطة

AISP11.40011.260-1.23البذور انتاجIHLI0.9200.9402.17الصناعية الهالل

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)

BAIB424,000,00032.11.060العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00043.51.060العراق اسيا مصرف

AISP159,158,11912.111.260البذور انتاجBNOI118,698,10312.91.290االهلي المصرف

BNOI151,883,16211.51.290االهلي المصرفBSUC89,409,3309.70.210سومر مصرف

TASC131,263,5009.97.600سيل اسياBBOB69,242,3887.51.370بغداد مصرف

IBSD116,835,0378.83.400الغازية  بغدادBIME53,000,0005.80.140االوسط الشرق مصرف

BBOB94,420,6817.21.370بغداد مصرفIMAP39,163,0004.31.720الدوائية المنصور

SMRI69,683,2325.38.990العقارية  المعمورةBMFI38,018,4274.10.210الموصل مصرف

807,531,24887.721,147,243,73186.89

1,320,390,607الكلي مجموع920,563,610الكلي 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

2023/1/18

 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 عدد7,760,807

2المتدولة الشركات

0المرتفعة44,034,752

0المنخفضة

2المستقره45

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)

IFCM43,923,64199.75.830االنشائية  الفلوجةIFCM7,538,58597.15.830االنشائية  الفلوجة

VAMF111,1110.30.500لالستثمار االمينVAMF222,2222.90.500لالستثمار االمين

7,760,807100.0044,034,752100.00

44,034,752الكلي مجموع7,760,807الكلي 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

2023/1/18

ً 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 ( مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد94,380,973

10المتدولة الشركات

7المرتفعة51,950,985

2المنخفضة

1المستقره53

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

AMAP0.4900.470-4.08الحيواني لالنتاج الحديثةBBAY0.0600.07016.67بابل مصرف

IELI0.9100.900-1.10االلكترونية الصناعاتSIGT1.0001.0404.00النفطية المنتجات نقل

SBAG0.3800.3902.63العام للنقل البادية

HSAD19.00019.5002.63السدير فندق

HPAL19.10019.5002.09فلسطين فندق

INCP1.9301.9601.55الكيمياوية الصناعات

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)

HPAL18,070,90034.819.500فلسطين فندقBBAY75,280,59379.80.070بابل مصرف

INCP12,904,66624.81.960الكيمياوية الصناعاتINCP6,665,6307.11.960الكيمياوية الصناعات

BBAY5,269,64210.10.070بابل مصرفITLI5,500,0005.80.830الخفيفة الصناعات

HSAD4,845,0009.319.500السدير فندقSIGT2,600,0002.81.040النفطية المنتجات نقل

ITLI4,545,0008.70.830الخفيفة الصناعاتSILT1,250,0001.31.800البري للنقل العراقية

SIGT2,682,0005.21.040النفطية المنتجات نقلIELI1,249,7501.30.900االلكترونية الصناعات

SILT2,250,0004.31.800البري للنقل العراقيةHPAL935,0001.019.500فلسطين فندق

93,480,97399.0550,567,20797.34

51,950,985الكلي مجموع94,380,973الكلي 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

2023/1/18

 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


