
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

614.76االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد618.06823,106,271 االغالق

31المتدولة الشركات0.54% التغير نسبه

6المرتفعة3.301,066,144,462(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

13المستقره723

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

HNTI12.20011.500-5.74السياحية االستثماراتIMAP1.9302.20013.99الدوائية المنصور

HBAY92.01088.250-4.09بابل فندقIIEW9.20010.0008.70الهندسية لالعمال العراقية

IRMC5.0004.900-2.00الجاهزة االلبسةSNUC0.5400.5807.41للمقاوالت النخبة

BMNS0.6800.670-1.47المنصور مصرفSMRI11.80012.4505.51العقارية  المعمورة

AAHP0.8800.870-1.14الزراعي لالنتاج االهليةSBPT31.00032.5004.84العام للنقل العراق بغداد

BNOI1.4201.410-0.70االهلي المصرفBBOB1.4301.4803.50بغداد مصرف

AISP11.33011.280-0.44البذور انتاج

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)

IMAP379,746,36135.62.200الدوائية المنصورBUND269,026,30032.70.070المتحد المصرف

IBSD235,739,32422.13.290الغازية  بغدادIMAP183,220,68522.32.200الدوائية المنصور

BBOB161,451,78915.11.480بغداد مصرفBBOB112,140,00013.61.480بغداد مصرف

BNOI75,674,5767.11.410االهلي المصرفIBSD72,485,4648.83.290الغازية  بغداد

AISP59,730,4505.611.280البذور انتاجBNOI53,559,9696.51.410االهلي المصرف

SMRI36,088,5293.412.450العقارية  المعمورةBCOI46,168,8805.60.530التجاري المصرف

BCOI24,459,6982.30.530التجاري المصرفBIME21,740,0002.60.140االوسط الشرق مصرف

758,341,29892.13972,890,72691.25

1,066,144,462الكلي مجموع823,106,271الكلي 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

2023/1/26

 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 عدد27,333,596

2المتدولة الشركات

1المرتفعة166,570,659

1المنخفضة

0المستقره105

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

IFCM6.4906.350-2.16االنشائية  الفلوجةNDSA0.6900.7001.45للتأمين السالم دار

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)

IFCM165,758,65899.56.350االنشائية  الفلوجةIFCM26,173,59595.86.350االنشائية  الفلوجة

NDSA812,0010.50.700للتأمين السالم دارNDSA1,160,0014.20.700للتأمين السالم دار

27,333,596100.00166,570,659100.00

166,570,659الكلي مجموع27,333,596الكلي 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

2023/1/26

 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
 

19المدرجة الشركات عدد40,679,004

7المتدولة الشركات

3المرتفعة97,286,023

1المنخفضة

3المستقره40

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

INCP1.9501.900-2.56الكيمياوية الصناعاتSILT1.8501.9002.70البري للنقل العراقية

ITLI0.8800.9002.27الخفيفة الصناعات

HSAD23.68024.0001.35السدير 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)

HPAL63,874,50065.723.100فلسطين فندقBBAY15,200,00037.40.070بابل مصرف

SILT15,142,40515.61.900البري للنقل العراقيةITLI13,953,66834.30.900الخفيفة الصناعات

ITLI12,488,30112.80.900الخفيفة الصناعاتSILT8,038,06419.81.900البري للنقل العراقية

HSAD4,200,0004.324.000السدير فندقHPAL2,765,0006.823.100فلسطين فندق

BBAY1,066,0001.10.070بابل مصرفIELI525,0001.30.900االلكترونية الصناعات

IELI472,5000.50.900االلكترونية الصناعاتHSAD175,0000.424.000السدير فندق

INCP42,3170.041.900الكيمياوية الصناعاتINCP22,2720.11.900الكيمياوية الصناعات

40,679,004100.0097,286,023100.00

97,286,023الكلي مجموع40,679,004الكلي 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

2023/1/26

 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


