
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

610.66االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد611.69956,787,339 االغالق

27المتدولة الشركات0.17% التغير نسبه

13المرتفعة1.031,418,836,394(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

11المستقره467

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

BBOB1.4401.400-2.78بغداد مصرفIKHC2.0502.1504.88االنشائية  الخازر

IMAP1.7801.760-1.12الدوائية المنصورIMOS6.6006.9004.55الحديثة الخياطة

HMAN36.50038.0004.11المنصور فندق

HBAG11.30011.7503.98بغداد فندق

SMRI10.50010.9003.81العقارية  المعمورة

IIDP1.0301.0501.94للتمور  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)

BAIB424,000,00029.91.060العراق اسيا مصرفBAIB400,000,00041.81.060العراق اسيا مصرف

BNOI194,008,67013.71.440االهلي المصرفBNOI135,663,88014.21.440االهلي المصرف

TASC184,340,92813.07.610سيل اسياBBOB120,762,13612.61.400بغداد مصرف

HMAN175,286,00012.438.000المنصور فندقBSUC76,500,0008.00.210سومر مصرف

BBOB168,608,12611.91.400بغداد مصرفBMFI66,393,1456.90.220الموصل مصرف

IBSD70,393,8155.03.400الغازية  بغدادBGUC30,000,0003.10.160الخليج مصرف

AISP49,666,9513.511.390البذور انتاجTASC24,238,1542.57.610سيل اسيا

853,557,31589.211,266,304,49089.25

1,418,836,394الكلي مجموع956,787,339الكلي 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

2023/1/23

 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 عدد35,214,000

5المتدولة الشركات

2المرتفعة76,095,440

0المنخفضة

3المستقره76

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH11.50012.0004.35اشور فندق

IFCM5.8505.9601.88االنشائية  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)

IFCM68,350,44089.85.960االنشائية  الفلوجةBEFI17,500,00049.70.150االقتصاد مصرف

NDSA2,760,0003.60.690للتأمين السالم دارIFCM11,574,00032.95.960االنشائية  الفلوجة

BEFI2,625,0003.40.150االقتصاد مصرفNDSA4,000,00011.40.690للتأمين السالم دار

HASH1,640,0002.212.000اشور فندقBROI2,000,0005.70.360األئتمان مصرف

BROI720,0000.90.360األئتمان مصرفHASH140,0000.412.000اشور فندق

35,214,000100.0076,095,440100.00

76,095,440الكلي مجموع35,214,000الكلي 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

2023/1/23

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 عدد91,303,240

9المتدولة الشركات

7المرتفعة90,037,325

1المنخفضة

1المستقره120

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

SIGT1.0401.000-3.85النفطية المنتجات نقلHPAL20.47021.4904.98فلسطين فندق

HSAD20.47021.4904.98السدير فندق

ITLI0.8600.9004.65الخفيفة الصناعات

AMAP0.4500.4704.44الحيواني لالنتاج الحديثة

IICM0.9500.9904.21الكارتون صناعات

IELI0.9200.9402.17االلكترونية الصناعات

INCP1.9601.9801.02الكيمياوية 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)

HPAL33,357,65037.021.490فلسطين فندقBBAY35,400,00038.80.070بابل مصرف

ITLI23,967,10826.60.900الخفيفة الصناعاتITLI26,785,67529.30.900الخفيفة الصناعات

IICM15,097,10416.80.990الكارتون صناعاتIICM15,439,80216.90.990الكارتون صناعات

IELI10,981,00012.20.940االلكترونية الصناعاتIELI11,562,50012.70.940االلكترونية الصناعات

HSAD3,597,2024.021.490السدير فندقHPAL1,566,0001.721.490فلسطين فندق

BBAY2,478,0002.80.070بابل مصرفINCP250,0000.31.980الكيمياوية الصناعات

INCP495,0000.51.980الكيمياوية الصناعاتHSAD171,9180.221.490السدير فندق

91,175,89599.8689,973,06499.93

90,037,325الكلي مجموع91,303,240الكلي 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

2023/1/23

 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


