
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

611.69االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد616.57449,151,367 االغالق

27المتدولة الشركات0.80% التغير نسبه

13المرتفعة4.88766,731,109(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

9المستقره682

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

IMIB3.2303.010-6.81والدراجات المعدنيةIIEW7.0208.00013.96الهندسية لالعمال العراقية

BNOI1.4401.400-2.78االهلي المصرفHBAG11.75012.5006.38بغداد فندق

SKTA3.2003.150-1.56الكرخ العاب مدينةSBPT29.50030.9504.92العام للنقل العراق بغداد

IBSD3.4003.350-1.47الغازية  بغدادSMRI10.90011.4004.59العقارية  المعمورة

IHLI0.9900.980-1.01الصناعية الهاللIMAP1.7601.8404.55الدوائية المنصور

BMFI0.2200.2304.55الموصل مصرف

HNTI12.00012.5004.17السياحية االستثمارات

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)

IMAP156,630,62120.41.840الدوائية المنصورBSUC122,000,00027.20.210سومر مصرف

IBSD130,795,32317.13.350الغازية  بغدادIMAP86,219,36419.21.840الدوائية المنصور

BBOB94,411,70612.31.430بغداد مصرفBBOB66,774,01314.91.430بغداد مصرف

BNOI85,574,50011.21.400االهلي المصرفBNOI60,800,00013.51.400االهلي المصرف

SMRI67,134,5518.811.400العقارية  المعمورةIBSD38,980,6308.73.350الغازية  بغداد

AISP61,732,2558.111.420البذور انتاجBGUC15,000,0003.30.160الخليج مصرف

SMOF42,236,9595.511.430االلعاب لمدن الموصلIMIB8,562,5001.93.010والدراجات المعدنية

398,336,50788.69638,515,91583.28

766,731,109الكلي مجموع449,151,367الكلي 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

2023/1/24

 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 عدد27,206,664

3المتدولة الشركات

2المرتفعة159,085,131

0المنخفضة

1المستقره171

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI1.9502.16010.77المنزلي صناعةاالثاث

IFCM5.9606.3306.21االنشائية  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)

IFCM153,169,73596.36.330االنشائية  الفلوجةIFCM24,803,94591.26.330االنشائية  الفلوجة

IHFI5,075,3963.22.160المنزلي صناعةاالثاثIHFI2,332,7198.62.160المنزلي صناعةاالثاث

HASH840,0000.512.000اشور فندقHASH70,0000.312.000اشور فندق

27,206,664100.00159,085,131100.00

159,085,131الكلي مجموع27,206,664الكلي 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

2023/1/24

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 عدد47,225,264

7المتدولة الشركات

4المرتفعة44,868,093

1المنخفضة

2المستقره46

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

IELI0.9400.930-1.06االلكترونية الصناعاتHPAL21.49022.5604.98فلسطين فندق

HSAD21.49022.5604.98السدير فندق

IICM0.9901.0203.03الكارتون صناعات

SILT1.8001.8502.78البري 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)

HPAL28,967,35064.622.560فلسطين فندقBBAY36,600,00077.50.070بابل مصرف

SILT9,250,00020.61.850البري للنقل العراقيةSILT5,000,00010.61.850البري للنقل العراقية

IELI2,593,0005.80.930االلكترونية الصناعاتIELI2,775,0005.90.930االلكترونية الصناعات

BBAY2,562,0005.70.070بابل مصرفITLI1,301,7642.80.900الخفيفة الصناعات

ITLI1,195,6232.70.900الخفيفة الصناعاتHPAL1,296,5002.722.560فلسطين فندق

IICM255,0000.61.020الكارتون صناعاتIICM250,0000.51.020الكارتون صناعات

HSAD45,1200.122.560السدير فندقHSAD2,0000.022.560السدير فندق

47,225,264100.0044,868,093100.00

44,868,093الكلي مجموع47,225,264الكلي 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

2023/1/24

 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


