
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

605.47االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد603.82661,873,922 االغالق

28المتدولة الشركات0.27-% التغير نسبه

8المرتفعة1.651,337,369,183-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

12المستقره759

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

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفIKHC1.9502.0505.13االنشائية  الخازر

HBAY100.00096.000-4.00بابل فندقIMAP1.6101.6703.73الدوائية المنصور

IHLI0.9500.930-2.11الصناعية الهاللBMNS0.6700.6902.99المنصور مصرف

SKTA3.4003.350-1.47الكرخ العاب مدينةIMOS5.8506.0002.56الحديثة الخياطة

HMAN36.50036.000-1.37المنصور فندقAIRP24.75025.0001.01الزراعية المنتجات

TASC7.7007.670-0.39سيل اسياIRMC5.1005.1400.78الجاهزة االلبسة

AISP12.14012.100-0.33البذور انتاجSBPT27.80028.0000.72العام للنقل العراق بغداد

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)

IBSD316,599,47223.73.680الغازية  بغدادBAIB250,000,00037.81.060العراق اسيا مصرف

BAIB265,000,00019.81.060العراق اسيا مصرفIBSD84,149,65612.73.680الغازية  بغداد

AISP260,688,28219.512.100البذور انتاجIMAP54,532,6338.21.670الدوائية المنصور

TASC154,021,83911.57.670سيل اسياBBOB51,879,0557.81.300بغداد مصرف

IMAP89,976,7736.71.670الدوائية المنصورBSUC45,050,0006.80.210سومر مصرف

BBOB67,442,7725.01.300بغداد مصرفBGUC42,700,0006.50.160الخليج مصرف

HMAN53,723,3004.036.000المنصور فندقBIME30,000,0004.50.140االوسط الشرق مصرف

558,311,34484.351,207,452,43690.29

1,337,369,183الكلي مجموع661,873,922الكلي 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

2023/1/11

 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 عدد6,497,801

2المتدولة الشركات

2المرتفعة37,207,235

0المنخفضة

0المستقره62

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM5.4505.6804.22االنشائية  الفلوجة

HASH9.2009.2600.65اشور 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)

IFCM35,911,23596.55.680االنشائية  الفلوجةIFCM6,357,80197.85.680االنشائية  الفلوجة

HASH1,296,0003.59.260اشور فندقHASH140,0002.29.260اشور فندق

6,497,801100.0037,207,235100.00

37,207,235الكلي مجموع6,497,801الكلي 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

2023/1/11

ربحية 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 عدد14,020,952

7المتدولة الشركات

1المرتفعة42,797,712

3المنخفضة

3المستقره51

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

AMAP0.5900.570-3.39الحيواني لالنتاج الحديثةHPAL16.83017.6704.99فلسطين فندق

IICM0.9600.950-1.04الكارتون صناعات

SILT1.9001.890-0.53البري للنقل 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)

HPAL22,224,99351.917.670فلسطين فندقSILT7,189,94651.31.890البري للنقل العراقية

SILT13,653,79831.91.890البري للنقل العراقيةIICM5,250,00037.40.950الكارتون صناعات

IICM4,987,50011.70.950الكارتون صناعاتHPAL1,260,2099.017.670فلسطين فندق

HSAD1,750,0004.117.500السدير فندقAMAP100,0000.70.570الحيواني لالنتاج الحديثة

BKUI103,0000.21.030كوردستان مصرفBKUI100,0000.71.030كوردستان مصرف

AMAP57,0000.10.570الحيواني لالنتاج الحديثةHSAD100,0000.717.500السدير فندق

SIGT21,4210.11.030النفطية المنتجات نقلSIGT20,7970.11.030النفطية المنتجات نقل

14,020,952100.0042,797,712100.00

42,797,712الكلي مجموع14,020,952الكلي 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

2023/1/11

 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


