
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

606.56االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد610.66896,100,319 االغالق

29المتدولة الشركات0.68% التغير نسبه

15المرتفعة4.101,113,154,903(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

8المستقره451

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

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفHBAG10.36011.3009.07بغداد فندق

SMOF11.48011.250-2.00االلعاب لمدن الموصلSMRI10.00010.5005.00العقارية  المعمورة

IMOS6.7006.600-1.49الحديثة الخياطةBMFI0.2100.2204.76الموصل مصرف

BMNS0.6900.680-1.45المنصور مصرفHNTI11.51012.0004.26السياحية االستثمارات

IBSD3.4403.400-1.16الغازية  بغدادIHLI0.9500.9803.16الصناعية الهالل

IRMC4.9504.910-0.81الجاهزة االلبسةIMAP1.7401.7802.30الدوائية المنصور

AISP11.30011.3400.35البذور انتاجBNOI1.3901.4202.16االهلي المصرف

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)

BAIB424,000,00038.11.060العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00044.61.060العراق اسيا مصرف

IBSD134,600,40012.13.400الغازية  بغدادBSUC186,000,00020.80.200سومر مصرف

BNOI112,164,50010.11.420االهلي المصرفBNOI78,610,0008.81.420االهلي المصرف

IMAP93,413,1718.41.780الدوائية المنصورBBOB64,825,8427.21.440بغداد مصرف

BBOB92,322,6968.31.440بغداد مصرفIMAP52,465,1975.91.780الدوائية المنصور

AISP67,928,9736.111.340البذور انتاجIBSD39,365,0004.43.400الغازية  بغداد

TASC39,335,7283.57.600سيل اسياBGUC15,000,0001.70.160الخليج مصرف

836,266,03993.32963,765,46886.58

1,113,154,903الكلي مجموع896,100,319الكلي 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

2023/1/22

 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 عدد28,184,319

3المتدولة الشركات

1المرتفعة139,137,877

1المنخفضة

1المستقره89

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

BROI0.3700.360-2.70األئتمان مصرفIFCM5.7005.8502.63االنشائية  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)

IFCM136,086,29397.85.850االنشائية  الفلوجةIFCM23,374,36382.95.850االنشائية  الفلوجة

NDSA2,760,0002.00.690للتأمين السالم دارNDSA4,000,00014.20.690للتأمين السالم دار

BROI291,5840.20.360األئتمان مصرفBROI809,9562.90.360األئتمان مصرف

28,184,319100.00139,137,877100.00

139,137,877الكلي مجموع28,184,319الكلي 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

2023/1/22

 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
 

59المدرجة الشركات عدد89,241,443

6المتدولة الشركات

4المرتفعة77,453,294

1المنخفضة

1المستقره45

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

INCP1.9801.960-1.01الكيمياوية الصناعاتHPAL19.50020.4704.97فلسطين فندق

HSAD19.50020.4704.97السدير فندق

ITLI0.8200.8604.88الخفيفة الصناعات

IELI0.9100.9201.10االلكترونية 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)

HPAL51,022,15065.920.470فلسطين فندقBBAY65,000,00072.80.070بابل مصرف

ITLI14,845,00019.20.860الخفيفة الصناعاتITLI17,500,00019.60.860الخفيفة الصناعات

BBAY4,550,0005.90.070بابل مصرفHPAL2,495,0002.820.470فلسطين فندق

INCP4,410,0005.71.960الكيمياوية الصناعاتINCP2,250,0002.51.960الكيمياوية الصناعات

IELI1,786,8742.30.920االلكترونية الصناعاتIELI1,955,4432.20.920االلكترونية الصناعات

HSAD839,2701.120.470السدير فندقHSAD41,0000.020.470السدير فندق

89,241,443100.0077,453,294100.00

77,453,294الكلي مجموع89,241,443الكلي 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

2023/1/22

 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


