
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

618.06االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد615.60479,833,134 االغالق

30المتدولة الشركات0.40-% التغير نسبه

14المرتفعة2.46824,999,329-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

10المستقره610

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

BBOB1.4801.410-4.73بغداد مصرفIIEW10.00011.50015.00الهندسية لالعمال العراقية

SBPT32.50031.000-4.62العام للنقل العراق بغدادIKLV1.4201.63014.79اللقاحات النتاج الكندي

IBSD3.2903.150-4.26الغازية  بغدادBUND0.0700.08014.29المتحد المصرف

IITC15.60015.000-3.85للسجاد العراقيةIMAP2.2002.45011.36الدوائية المنصور

HBAG12.45012.000-3.61بغداد فندقBIIB0.4500.4806.67االسالمي  المصرف

BNOI1.4101.400-0.71االهلي المصرفBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

AAHP0.8700.9104.60الزراعي لالنتاج االهلية

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)

IMAP327,933,30139.72.450الدوائية المنصورIMAP136,343,01628.42.450الدوائية المنصور

BBOB131,921,82516.01.410بغداد مصرفBBOB93,035,86119.41.410بغداد مصرف

IBSD112,087,17113.63.150الغازية  بغدادBIME45,000,0009.40.140االوسط الشرق مصرف

AIRP53,535,9006.525.000الزراعية المنتجاتIBSD34,906,7677.33.150الغازية  بغداد

BNOI36,797,2004.51.400االهلي المصرفBSUC29,500,0006.10.200سومر مصرف

IKLV25,234,4903.11.630اللقاحات النتاج الكنديBUND29,409,9816.10.080المتحد المصرف

SMRI23,173,4072.812.880العقارية  المعمورةBNOI26,220,0005.51.400االهلي المصرف

394,415,62582.20710,683,29486.14

824,999,329الكلي مجموع479,833,134الكلي 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

2023/1/29

 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 عدد5,828,315

3المتدولة الشركات

1المرتفعة30,283,231

2المنخفضة

0المستقره53

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

IFCM6.3506.110-3.78االنشائية  الفلوجةIHFI2.2802.55011.84المنزلي صناعةاالثاث

NDSA0.7000.680-2.86للتأمين 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)

IFCM28,338,30093.66.110االنشائية  الفلوجةIFCM4,514,00077.46.110االنشائية  الفلوجة

IHFI1,449,6224.82.550المنزلي صناعةاالثاثNDSA728,39512.50.680للتأمين السالم دار

NDSA495,3091.60.680للتأمين السالم دارIHFI585,92010.12.550المنزلي صناعةاالثاث

5,828,315100.0030,283,231100.00

30,283,231الكلي مجموع5,828,315الكلي 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

2023/1/29

 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
 

18المدرجة الشركات عدد54,156,482

9المتدولة الشركات

4المرتفعة41,251,216

1المنخفضة

4المستقره38

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

HPAL23.10023.000-0.43فلسطين فندقHISH10.25010.7604.98عشتار فنادق

INCP1.9001.9502.63الكيمياوية الصناعات

ITLI0.9000.9202.22الخفيفة الصناعات

IELI0.9000.9101.11االلكترونية 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)

ITLI13,960,00033.80.920الخفيفة الصناعاتBBAY30,000,00055.40.070بابل مصرف

HPAL11,500,00027.923.000فلسطين فندقITLI15,000,00027.70.920الخفيفة الصناعات

SILT7,425,83318.01.900البري للنقل العراقيةSILT3,908,3337.21.900البري للنقل العراقية

IELI2,624,9006.40.910االلكترونية الصناعاتIELI2,890,0005.30.910االلكترونية الصناعات

BBAY2,100,0005.10.070بابل مصرفINCP1,000,0001.81.950الكيمياوية الصناعات

INCP1,950,0004.71.950الكيمياوية الصناعاتSIGT800,0001.51.000النفطية المنتجات نقل

SIGT800,0001.91.000النفطية المنتجات نقلHPAL500,0000.923.000فلسطين فندق

54,098,33399.8940,360,73397.84

41,251,216الكلي مجموع54,156,482الكلي 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

2023/1/29

 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


