
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

613.28االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد608.68246,016,089 االغالق

24المتدولة الشركات0.75-% التغير نسبه

3المرتفعة4.60569,066,789-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

6المستقره504

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

IMIB2.9802.750-7.72والدراجات المعدنيةSNUC0.6600.7006.06للمقاوالت النخبة

BNAI0.7000.650-7.14االسالمي الوطني المصرفBIIB0.4400.4502.27االسالمي  المصرف

IKLV1.6201.540-4.94اللقاحات النتاج الكنديBBOB1.4101.4200.71بغداد مصرف

IMAP2.4402.320-4.92الدوائية المنصور

HBAY95.00091.000-4.21بابل فندق

IHLI0.9100.880-3.30الصناعية الهالل

HMAN35.00034.000-2.86المنصور 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)

IMAP206,860,43036.42.320الدوائية المنصورIMAP87,171,65335.42.320الدوائية المنصور

IBSD111,757,83919.62.990الغازية  بغدادIBSD37,575,72215.32.990الغازية  بغداد

TASC75,375,00013.27.500سيل اسياBBOB26,420,00010.71.420بغداد مصرف

BBOB37,477,5006.61.420بغداد مصرفBNOI21,732,8558.81.280االهلي المصرف

BNOI27,836,5544.91.280االهلي المصرفBUND20,500,0008.30.070المتحد المصرف

SMRI27,150,6404.815.140العقارية  المعمورةIKLV13,266,9785.41.540اللقاحات النتاج الكندي

AISP25,322,7344.410.930البذور انتاجTASC10,050,0004.17.500سيل اسيا

216,717,20888.09511,780,69789.93

569,066,789الكلي مجموع246,016,089الكلي 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

2023/2/7

 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 عدد7,649,930

3المتدولة الشركات

0المرتفعة25,342,923

2المنخفضة

1المستقره40

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.8505.680-2.91االنشائية  الفلوجة

HASH12.00011.900-0.83اشور 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)

IFCM16,975,92367.05.680االنشائية  الفلوجةBEFI4,000,00052.30.150االقتصاد مصرف

HASH7,767,00030.611.900اشور فندقIFCM2,979,93039.05.680االنشائية  الفلوجة

BEFI600,0002.40.150االقتصاد مصرفHASH670,0008.811.900اشور فندق

7,649,930100.0025,342,923100.00

25,342,923الكلي مجموع7,649,930الكلي 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

2023/2/7

 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 عدد20,069,993

9المتدولة الشركات

3المرتفعة27,987,133

4المنخفضة

2المستقره39

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

IELI0.8700.840-3.45االلكترونية الصناعاتAMAP0.4000.4205.00الحيواني لالنتاج الحديثة

HISH10.70010.400-2.80عشتار فنادقHPAL17.88018.7704.98فلسطين فندق

ITLI0.8800.870-1.14الخفيفة الصناعاتSIGT1.0501.1004.76النفطية المنتجات نقل

INCP1.9101.900-0.52الكيمياوية 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)

HISH11,490,00041.110.400عشتار فنادقBBAY8,000,00039.90.060بابل مصرف

ITLI6,168,32822.00.870الخفيفة الصناعاتITLI7,067,04435.20.870الخفيفة الصناعات

HPAL5,725,24020.518.770فلسطين فندقSIGT1,600,8838.01.100النفطية المنتجات نقل

SIGT1,716,6396.11.100النفطية المنتجات نقلIELI1,278,1826.40.840االلكترونية الصناعات

INCP1,326,3904.71.900الكيمياوية الصناعاتHISH1,100,0005.510.400عشتار فنادق

IELI1,073,9373.80.840االلكترونية الصناعاتINCP701,7843.51.900الكيمياوية الصناعات

BBAY480,0001.70.060بابل مصرفHPAL312,0001.618.770فلسطين فندق

20,059,89399.9527,980,53399.98

27,987,133الكلي مجموع20,069,993الكلي 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

2023/2/7

 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


