
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

596.30االفتتاح

50المدرجة الشركات عدد606.561,380,625,946 االغالق

32المتدولة الشركات1.72% التغير نسبه

13المرتفعة10.261,535,330,919(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

14المستقره581

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

IKHC2.1902.050-6.39االنشائية  الخازرBTIB0.8500.97014.12االسالمي الطيف مصرف

HNTI11.75011.510-2.04السياحية االستثماراتSMRI8.99010.00011.23العقارية  المعمورة

TASC7.6007.500-1.32سيل اسياBNOI1.2901.3907.75االهلي المصرف

IRMC5.0004.950-1.00الجاهزة االلبسةBBOB1.3701.4203.65بغداد مصرف

SMOF11.52011.480-0.35االلعاب لمدن الموصلBMNS0.6700.6902.99المنصور مصرف

SKTA3.1003.1401.29الكرخ العاب مدينة

IBSD3.4003.4401.18الغازية  بغداد

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)

BAIB424,000,00027.61.060العراق اسيا مصرفBSUC403,159,33029.20.210سومر مصرف

BNOI289,135,91118.81.390االهلي المصرفBAIB400,000,00029.01.060العراق اسيا مصرف

BBOB154,949,83010.11.420بغداد مصرفBNOI215,271,32115.61.390االهلي المصرف

TASC142,520,4509.37.500سيل اسياBBOB110,834,1228.01.420بغداد مصرف

IBSD140,735,1199.23.440الغازية  بغدادIMAP42,206,0003.11.740الدوائية المنصور

BSUC83,259,9595.40.210سومر مصرفIBSD41,317,1903.03.440الغازية  بغداد

IMAP73,075,0404.81.740الدوائية المنصورBCOI23,900,0001.70.510التجاري المصرف

1,236,687,96389.571,307,676,30885.17

1,535,330,919الكلي مجموع1,380,625,946الكلي 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

2023/1/19

 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 عدد9,939,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة48,264,050

1المنخفضة

2المستقره29

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.8305.700-2.23االنشائية  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)

IFCM47,787,50099.05.700االنشائية  الفلوجةIFCM8,310,00083.65.700االنشائية  الفلوجة

IHFI251,5500.51.950المنزلي صناعةاالثاثBEFI1,500,00015.10.150االقتصاد مصرف

BEFI225,0000.50.150االقتصاد مصرفIHFI129,0001.31.950المنزلي صناعةاالثاث

9,939,000100.0048,264,050100.00

48,264,050الكلي مجموع9,939,000الكلي 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

2023/1/19

 خسارة 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 اشركات) التداول جلســة ملخص
 

19المدرجة الشركات عدد60,616,967

8المتدولة الشركات

2المرتفعة47,958,355

2المنخفضة

4المستقره49

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

AMAP0.4700.450-4.26الحيواني لالنتاج الحديثةIELI0.9000.9101.11االلكترونية الصناعات

ITLI0.8300.820-1.20الخفيفة الصناعاتINCP1.9601.9801.02الكيمياوية 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)

INCP21,855,33145.61.980الكيمياوية الصناعاتBBAY32,270,95053.20.070بابل مصرف

HPAL5,850,00012.219.500فلسطين فندقINCP11,108,24818.31.980الكيمياوية الصناعات

SILT5,299,99911.11.800البري للنقل العراقيةITLI5,000,0008.20.820الخفيفة الصناعات

IELI4,520,0009.40.910االلكترونية الصناعاتIELI5,000,0008.20.910االلكترونية الصناعات

ITLI4,080,0008.50.820الخفيفة الصناعاتSIGT3,893,3256.41.040النفطية المنتجات نقل

SIGT4,049,0588.41.040النفطية المنتجات نقلSILT2,944,4444.91.800البري للنقل العراقية

BBAY2,258,9674.70.070بابل مصرفHPAL300,0000.519.500فلسطين فندق

60,516,96799.8447,913,35599.91

47,958,355الكلي مجموع60,616,967الكلي 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

2023/1/19

 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


