
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

612.21االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد613.28192,757,575 االغالق

22المتدولة الشركات0.17% التغير نسبه

4المرتفعة1.07538,212,896(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره423

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

BNAI0.7800.700-10.26االسالمي الوطني المصرفAIRP27.00030.00011.11الزراعية المنتجات

TASC7.6107.510-1.31سيل اسياHBAY91.00095.0004.40بابل فندق

IMAP2.4702.440-1.21الدوائية المنصورAISP10.90010.9600.55البذور انتاج

BBOB1.4201.410-0.70بغداد مصرفSKTA3.2403.2500.31الكرخ العاب مدينة

IMIB3.0002.980-0.67والدراجات المعدنية

IKHC2.1502.140-0.47االنشائية  الخازر

IITC15.40015.380-0.13للسجاد العراقية

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)

IMAP201,051,37337.42.440الدوائية المنصورIMAP81,696,14942.42.440الدوائية المنصور

TASC128,022,81823.87.510سيل اسياIBSD34,777,02318.03.030الغازية  بغداد

IBSD105,328,37519.63.030الغازية  بغدادBIME21,175,45611.00.130االوسط الشرق مصرف

SMRI35,189,5006.515.300العقارية  المعمورةTASC17,056,4288.87.510سيل اسيا

AISP25,064,3504.710.960البذور انتاجBMFI8,106,8554.20.210الموصل مصرف

BNOI9,593,9171.81.290االهلي المصرفBNOI7,437,1453.91.290االهلي المصرف

SKTA9,226,1001.73.250الكرخ العاب مدينةIHLI6,700,0003.50.910الصناعية الهالل

176,949,05691.80513,476,43295.40

538,212,896الكلي مجموع192,757,575الكلي 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

2023/2/6

 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 عدد721,546

1المتدولة الشركات

0المرتفعة4,241,885

1المنخفضة

0المستقره9

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.9105.850-1.02االنشائية  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)

IFCM4,241,885100.05.850االنشائية  الفلوجةIFCM721,546100.05.850االنشائية  الفلوجة

721,546100.004,241,885100.00

4,241,885الكلي مجموع721,546الكلي 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

2023/2/6

 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 الشركات) التداول جلســة ملخص
 

18المدرجة الشركات عدد32,940,454

7المتدولة الشركات

1المرتفعة34,223,853

2المنخفضة

4المستقره42

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

HPAL18.81017.880-4.94فلسطين فندقAMAP0.3900.4002.56الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI0.9000.870-3.33االلكترونية 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)

HISH14,282,68141.710.700عشتار فنادقBBAY13,328,73940.50.060بابل مصرف

ITLI10,610,08131.00.880الخفيفة الصناعاتITLI12,056,91036.60.880الخفيفة الصناعات

IELI5,289,65915.50.870االلكترونية الصناعاتIELI6,034,09118.30.870االلكترونية الصناعات

HPAL3,234,7009.517.880فلسطين فندقHISH1,334,8304.110.700عشتار فنادق

BBAY799,7242.30.060بابل مصرفHPAL175,1000.517.880فلسطين فندق

AMAP3,6000.00.400الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP9,0000.00.400الحيواني لالنتاج الحديثة

INCP3,4070.01.910الكيمياوية الصناعاتINCP1,7840.01.910الكيمياوية الصناعات

32,940,454100.0034,223,853100.00

34,223,853الكلي مجموع32,940,454الكلي 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

2023/2/6

 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


