
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

597.27االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد602.48783,294,012 االغالق

31المتدولة الشركات0.87% التغير نسبه

10المرتفعة5.21818,521,814(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره458

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

BMFI0.2200.210-4.55الموصل مصرفBIME0.1300.1407.69االوسط الشرق مصرف

AAHP0.9200.900-2.17الزراعي لالنتاج االهليةHNTI11.00011.7506.82السياحية االستثمارات

IHLI0.9300.910-2.15الصناعية الهاللBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

BIIB0.4800.470-2.08االسالمي  المصرفBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

AISP11.78011.550-1.95البذور انتاجBCOI0.5000.5102.00التجاري المصرف

SNUC0.5500.540-1.82للمقاوالت النخبةIBSD3.5503.6101.69الغازية  بغداد

BMNS0.6800.670-1.47المنصور مصرفSMOF11.70011.8901.62االلعاب لمدن الموصل

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)

IMAP219,738,08326.81.790الدوائية المنصورBAIB200,000,00025.51.060العراق اسيا مصرف

BAIB212,000,00025.91.060العراق اسيا مصرفBGUC168,000,00021.40.170الخليج مصرف

AISP71,072,6708.711.550البذور انتاجBIME147,814,43418.90.140االوسط الشرق مصرف

BBOB69,522,3668.51.330بغداد مصرفIMAP123,475,23115.81.790الدوائية المنصور

SMRI48,973,3656.08.680العقارية  المعمورةBBOB52,767,9716.71.330بغداد مصرف

BNOI32,661,6004.01.240االهلي المصرفBNOI26,340,0003.41.240االهلي المصرف

TASC29,413,6663.67.700سيل اسياBSUC15,000,0001.90.210سومر مصرف

733,397,63693.63683,381,74983.49

818,521,814الكلي مجموع783,294,012الكلي 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

2023/1/16

 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 عدد17,769,459

4المتدولة الشركات

2المرتفعة36,728,085

0المنخفضة

2المستقره67

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH10.40011.50010.58اشور فندق

IFCM5.6005.6901.61االنشائية  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)

IFCM32,622,50088.85.690االنشائية  الفلوجةBEFI11,753,78766.10.160االقتصاد مصرف

HASH2,288,6426.211.500اشور فندقIFCM5,710,00032.15.690االنشائية  الفلوجة

BEFI1,779,9434.80.160االقتصاد مصرفHASH205,6721.211.500اشور فندق

BROI37,0000.10.370األئتمان مصرفBROI100,0000.60.370األئتمان مصرف

17,769,459100.0036,728,085100.00

36,728,085الكلي مجموع17,769,459الكلي 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

2023/1/16

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 عدد25,370,090

7المتدولة الشركات

1المرتفعة17,667,251

4المنخفضة

2المستقره39

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

AMAP0.5300.510-3.77الحيواني لالنتاج الحديثةHSAD18.79019.1001.65السدير فندق

SIGT1.0301.000-2.91النفطية المنتجات نقل

IICM0.9700.950-2.06الكارتون صناعات

ITLI0.8300.820-1.20الخفيفة 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)

SIGT6,592,26837.31.000النفطية المنتجات نقلBBAY10,000,00039.40.070بابل مصرف

ITLI4,453,13225.20.820الخفيفة الصناعاتSIGT6,558,32025.91.000النفطية المنتجات نقل

INCP3,780,00021.41.890الكيمياوية الصناعاتITLI5,411,13621.30.820الخفيفة الصناعات

HSAD1,432,5008.119.100السدير فندقINCP2,000,0007.91.890الكيمياوية الصناعات

BBAY700,0004.00.070بابل مصرفAMAP1,250,0004.90.510الحيواني لالنتاج الحديثة

AMAP637,5003.60.510الحيواني لالنتاج الحديثةIICM75,6340.30.950الكارتون صناعات

IICM71,8520.40.950الكارتون صناعاتHSAD75,0000.319.100السدير فندق

25,370,090100.0017,667,251100.00

17,667,251الكلي مجموع25,370,090الكلي 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

2023/1/16

 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


