
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

615.60االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد609.95508,550,630 االغالق

30المتدولة الشركات0.92-% التغير نسبه

6المرتفعة5.65958,155,532-(نقطه)التغير مقدار

18المنخفضة

6المستقره689

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

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفIKLV1.6301.6903.68اللقاحات النتاج الكندي

HBAG12.00011.000-8.33بغداد فندقAIRP25.00025.5002.00الزراعية المنتجات

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفHBAY90.00091.0001.11بابل فندق

BSUC0.2000.190-5.00سومر مصرفSMRI12.88012.9900.85العقارية  المعمورة

AIPM6.0005.700-5.00اللحوم تسويقBBOB1.4101.4200.71بغداد مصرف

IMAP2.4502.330-4.90الدوائية المنصورSKTA3.2003.2100.31الكرخ العاب مدينة

AISP11.28010.900-3.37البذور 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)

IMAP326,946,95034.12.330الدوائية المنصورIMAP134,988,73226.52.330الدوائية المنصور

IBSD168,459,56217.63.090الغازية  بغدادBBOB68,540,00013.51.420بغداد مصرف

BBOB96,259,85610.01.420بغداد مصرفIBSD55,533,25010.93.090الغازية  بغداد

AISP85,740,2508.910.900البذور انتاجBUND42,068,7918.30.070المتحد المصرف

SKTA64,587,0006.73.210الكرخ العاب مدينةIKLV27,340,0005.41.690اللقاحات النتاج الكندي

IKLV46,960,0054.91.690اللقاحات النتاج الكنديBGUC26,412,6235.20.160الخليج مصرف

SMRI37,728,7443.912.990العقارية  المعمورةBIME26,150,0005.10.140االوسط الشرق مصرف

381,033,39674.93826,682,36786.28

958,155,532الكلي مجموع508,550,630الكلي 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

2023/1/30

 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 عدد11,156,111

5المتدولة الشركات

2المرتفعة54,741,056

1المنخفضة

2المستقره61

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

IFCM6.1105.910-3.27االنشائية  الفلوجةIHFI2.5503.00017.65المنزلي صناعةاالثاث

HASH12.25012.5002.04اشور 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)

IFCM53,103,00097.05.910االنشائية  الفلوجةIFCM8,900,00079.85.910االنشائية  الفلوجة

BROI720,0001.30.360األئتمان مصرفBROI2,000,00017.90.360األئتمان مصرف

HASH562,5001.012.500اشور فندقVAMF111,1111.00.500لالستثمار االمين

IHFI300,0000.53.000المنزلي صناعةاالثاثIHFI100,0000.93.000المنزلي صناعةاالثاث

VAMF55,5560.10.500لالستثمار االمينHASH45,0000.412.500اشور فندق

11,156,111100.0054,741,056100.00

54,741,056الكلي مجموع11,156,111الكلي 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

2023/1/30

 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 (مفصحة الغير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

18المدرجة الشركات عدد69,548,900

10المتدولة الشركات

1المرتفعة322,077,445

6المنخفضة

3المستقره133

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

HPAL23.00021.850-5.00فلسطين فندقHISH10.76011.1003.16عشتار فنادق

AMAP0.4500.430-4.44الحيواني لالنتاج الحديثة

ITLI0.9200.880-4.35الخفيفة الصناعات

IICM1.0000.980-2.00الكارتون صناعات

IELI0.9100.900-1.10االلكترونية الصناعات

INCP1.9501.930-1.03الكيمياوية 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)

HISH288,486,79089.611.100عشتار فنادقBBAY25,620,58336.80.070بابل مصرف

HPAL13,287,5004.121.850فلسطين فندقHISH25,570,00036.811.100عشتار فنادق

IELI7,460,0002.30.900االلكترونية الصناعاتIELI8,200,00011.80.900االلكترونية الصناعات

ITLI5,458,0001.70.880الخفيفة الصناعاتITLI6,050,0008.70.880الخفيفة الصناعات

SILT2,675,8330.81.900البري للنقل العراقيةSILT1,408,3332.01.900البري للنقل العراقية

INCP1,930,0000.61.930الكيمياوية الصناعاتINCP1,000,0001.41.930الكيمياوية الصناعات

BBAY1,793,4410.60.070بابل مصرفSIGT894,8481.31.000النفطية المنتجات نقل

68,743,76498.84321,091,56499.69

322,077,445الكلي مجموع69,548,900الكلي 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

2023/1/30

 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


