
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

616.57االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد614.76568,630,434 االغالق

28المتدولة الشركات0.29-% التغير نسبه

9المرتفعة1.81702,837,175-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

11المستقره531

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AIRP27.00025.000-7.41الزراعية المنتجاتIIEW8.0009.20015.00الهندسية لالعمال العراقية

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفAIPM5.7006.0005.26اللحوم تسويق

BMFI0.2300.220-4.35الموصل مصرفIMAP1.8401.9304.89الدوائية المنصور

BIIB0.4700.450-4.26االسالمي  المصرفSMRI11.40011.8003.51العقارية  المعمورة

IHLI0.9800.950-3.06الصناعية الهاللBCOI0.5200.5301.92التجاري المصرف

HNTI12.50012.200-2.40السياحية االستثماراتIMOS6.9907.1001.57الحديثة الخياطة

IBSD3.3503.300-1.49الغازية  بغدادBNOI1.4001.4201.43االهلي 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)

IMAP231,096,05032.91.930الدوائية المنصورBSUC179,880,71531.60.200سومر مصرف

IBSD122,782,67717.53.300الغازية  بغدادIMAP120,446,87721.21.930الدوائية المنصور

BNOI81,711,54411.61.420االهلي المصرفBNOI56,773,67610.01.420االهلي المصرف

BBOB78,164,71211.11.430بغداد مصرفBBOB55,300,0009.71.430بغداد مصرف

AISP44,060,0506.311.330البذور انتاجBCOI41,661,9107.30.530التجاري المصرف

BSUC35,976,1435.10.200سومر مصرفIBSD37,127,0996.53.300الغازية  بغداد

BCOI22,113,3363.10.530التجاري المصرفBMFI19,566,7673.40.220الموصل مصرف

510,757,04489.82615,904,51287.63

702,837,175الكلي مجموع568,630,434الكلي 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

2023/1/25

 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 عدد37,714,405

3المتدولة الشركات

3المرتفعة245,087,008

0المنخفضة

0المستقره142

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IHFI2.1602.2805.56المنزلي صناعةاالثاث

IFCM6.3306.4902.53االنشائية  الفلوجة

HASH12.00012.2502.08اشور 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)

IFCM244,677,84899.86.490االنشائية  الفلوجةIFCM37,622,40599.86.490االنشائية  الفلوجة

HASH245,0000.112.250اشور فندقIHFI72,0000.22.280المنزلي صناعةاالثاث

IHFI164,1600.12.280المنزلي صناعةاالثاثHASH20,0000.112.250اشور فندق

37,714,405100.00245,087,008100.00

245,087,008الكلي مجموع37,714,405الكلي 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

2023/1/25

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 عدد54,882,660

9المتدولة الشركات

2المرتفعة85,150,692

5المنخفضة

2المستقره64

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

AMAP0.4700.450-4.26الحيواني لالنتاج الحديثةHSAD22.56023.6804.96السدير فندق

IELI0.9300.900-3.23االلكترونية الصناعاتHPAL22.56023.1002.39فلسطين فندق

ITLI0.9000.880-2.22الخفيفة الصناعات

IICM1.0201.000-1.96الكارتون صناعات

INCP1.9801.950-1.52الكيمياوية 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)

HPAL68,212,80080.123.100فلسطين فندقBBAY39,070,90471.20.070بابل مصرف

ITLI7,324,0008.60.880الخفيفة الصناعاتITLI8,300,00015.10.880الخفيفة الصناعات

SILT3,253,5973.81.850البري للنقل العراقيةHPAL2,922,5005.323.100فلسطين فندق

BBAY2,734,9633.20.070بابل مصرفIELI2,000,0003.60.900االلكترونية الصناعات

IELI1,810,0002.10.900االلكترونية الصناعاتSILT1,758,7013.21.850البري للنقل العراقية

INCP1,083,3321.31.950الكيمياوية الصناعاتINCP555,5551.01.950الكيمياوية الصناعات

HSAD592,0000.723.680السدير فندقAMAP200,0000.40.450الحيواني لالنتاج الحديثة

54,807,66099.8685,010,69299.84

85,150,692الكلي مجموع54,882,660الكلي 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

2023/1/25

 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


