
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

611.83االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد615.11932,695,641 االغالق

26المتدولة الشركات0.54% التغير نسبه

14المرتفعة3.281,614,745,915(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

6المستقره724

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

BNAI1.0000.900-10.00االسالمي الوطني المصرفAIRP25.00027.0008.00الزراعية المنتجات

IBSD3.0803.000-2.60الغازية  بغدادSMRI13.37014.3006.96العقارية  المعمورة

HNTI12.00011.810-1.58السياحية االستثماراتAISP10.85011.2503.69البذور انتاج

HMAN37.00036.500-1.35المنصور فندقIRMC4.7004.8503.19الجاهزة االلبسة

AMEF8.3508.250-1.20االوسط الشرق اسماكIMAP2.1702.2302.76الدوائية المنصور

SKTA3.2503.240-0.31الكرخ العاب مدينةSBPT30.00030.8002.67العام للنقل العراق بغداد

BNOI1.3101.3402.29االهلي المصرف

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)

BBOB676,726,95841.91.450بغداد مصرفBBOB467,805,30350.21.450بغداد مصرف

IBSD320,008,58119.83.000الغازية  بغدادIMAP111,457,54112.02.230الدوائية المنصور

IMAP247,769,86715.32.230الدوائية المنصورIBSD106,179,79311.43.000الغازية  بغداد

AISP116,105,0377.211.250البذور انتاجBNOI85,481,5449.21.340االهلي المصرف

BNOI112,960,6387.01.340االهلي المصرفBUND76,978,7728.30.070المتحد المصرف

SMRI47,980,2883.014.300العقارية  المعمورةBMNS32,128,5723.40.680المنصور مصرف

IRMC33,388,0492.14.850الجاهزة االلبسةBGUC11,600,0001.20.160الخليج مصرف

891,631,52595.601,554,939,41896.30

1,614,745,915الكلي مجموع932,695,641الكلي 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

2023/2/1

 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 عدد2,221,374

3المتدولة الشركات

2المرتفعة9,605,206

0المنخفضة

1المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH12.00012.7506.25اشور فندق

IFCM5.8206.0503.95االنشائية  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)

IFCM9,317,00097.06.050االنشائية  الفلوجةIFCM1,560,00070.26.050االنشائية  الفلوجة

HASH191,2502.012.750اشور فندقBEFI646,37429.10.150االقتصاد مصرف

BEFI96,9561.00.150االقتصاد مصرفHASH15,0000.712.750اشور فندق

2,221,374100.009,605,206100.00

9,605,206الكلي مجموع2,221,374الكلي 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

2023/2/1

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
 

18المدرجة الشركات عدد41,269,167

8المتدولة الشركات

0المرتفعة56,269,734

3المنخفضة

5المستقره67

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HPAL20.76019.730-4.96فلسطين فندق

AMAP0.4100.390-4.88الحيواني لالنتاج الحديثة

HISH11.10010.600-4.50عشتار فنادق

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)

HISH41,162,25073.210.600عشتار فنادقBBAY30,000,00072.70.070بابل مصرف

HPAL6,542,90011.619.730فلسطين فندقITLI6,000,00014.50.890الخفيفة الصناعات

ITLI5,340,0009.50.890الخفيفة الصناعاتHISH3,850,0009.310.600عشتار فنادق

BBAY2,100,0003.70.070بابل مصرفSIGT520,0001.31.000النفطية المنتجات نقل

SIGT520,0000.91.000النفطية المنتجات نقلIICM354,1670.90.980الكارتون صناعات

IICM347,0840.60.980الكارتون صناعاتHPAL330,0000.819.730فلسطين فندق

INCP218,5000.41.900الكيمياوية الصناعاتINCP115,0000.31.900الكيمياوية الصناعات

41,169,16799.7656,230,73499.93

56,269,734الكلي مجموع41,269,167الكلي 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

2023/2/1

 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


