
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

604.38االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد602.95177,093,329 االغالق

25المتدولة الشركات0.24-% التغير نسبه

7المرتفعة1.43448,407,964-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

8المستقره489

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

BNAI0.6000.550-8.33االسالمي الوطني المصرفAIRP29.00030.0003.45الزراعية المنتجات

BTIB0.9700.900-7.22االسالمي الطيف مصرفBMNS0.6700.6902.99المنصور مصرف

BNOI1.2601.230-2.38االهلي المصرفBIIB0.4400.4502.27االسالمي  المصرف

IHLI0.8800.860-2.27الصناعية الهاللIMAP2.2502.3002.22الدوائية المنصور

IRMC4.7004.600-2.13الجاهزة االلبسةSKTA3.2003.2501.56الكرخ العاب مدينة

IBSD2.9002.840-2.07الغازية  بغدادHBAY91.00092.0001.10بابل فندق

BBOB1.4201.400-1.41بغداد مصرفIKLV1.5401.5500.65اللقاحات النتاج الكندي

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)

IBSD171,556,45038.32.840الغازية  بغدادIBSD60,719,09534.32.840الغازية  بغداد

IMAP98,466,00622.02.300الدوائية المنصورIMAP43,471,62424.52.300الدوائية المنصور

AISP47,807,43410.710.850البذور انتاجBBOB14,857,1388.41.400بغداد مصرف

TASC36,792,8938.27.500سيل اسياBMFI11,556,6246.50.210الموصل مصرف

BBOB20,692,8424.61.400بغداد مصرفIKLV10,200,0005.81.550اللقاحات النتاج الكندي

IKLV15,736,0003.51.550اللقاحات النتاج الكنديBNOI7,454,0804.21.230االهلي المصرف

SMRI14,962,1323.314.970العقارية  المعمورةTASC4,904,6402.87.500سيل اسيا

153,163,20186.49406,013,75790.55

448,407,964الكلي مجموع177,093,329الكلي 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

2023/2/9

 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 عدد1,056,682,780

7المتدولة الشركات

1المرتفعة284,558,941

1المنخفضة

5المستقره44

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

HASH11.90011.400-4.20اشور فندقIHFI3.2503.2600.31المنزلي صناعةاالثاث

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)

BLAD239,399,50084.10.230االسالمي العطاء مصرفBLAD1,040,867,39198.50.230االسالمي العطاء مصرف

IFCM32,856,40011.55.600االنشائية  الفلوجةIFCM5,869,0000.65.600االنشائية  الفلوجة

IHFI6,996,5272.53.260المنزلي صناعةاالثاثBEFI3,589,3870.30.140االقتصاد مصرف

HASH2,414,0000.811.400اشور فندقNDSA3,000,0000.30.680للتأمين السالم دار

NDSA2,040,0000.70.680للتأمين السالم دارIHFI2,147,0020.23.260المنزلي صناعةاالثاث

BEFI502,5140.20.140االقتصاد مصرفBROI1,000,0000.10.350األئتمان مصرف

BROI350,0000.10.350األئتمان مصرفHASH210,0000.0211.400اشور فندق

1,056,682,780100.00284,558,941100.00

284,558,941الكلي مجموع1,056,682,780الكلي 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

2023/2/9

 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 (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

18المدرجة الشركات عدد56,738,981

9المتدولة الشركات

2المرتفعة40,903,249

2المنخفضة

5المستقره64

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

ITLI0.8700.860-1.15الخفيفة الصناعاتIELI0.8000.8202.50االلكترونية الصناعات

HISH10.10010.050-0.50عشتار فنادقHPAL17.84018.0000.90فلسطين 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)

HISH14,371,80035.110.050عشتار فنادقBBAY32,884,98158.00.070بابل مصرف

ITLI10,290,00025.20.860الخفيفة الصناعاتITLI12,000,00021.10.860الخفيفة الصناعات

INCP7,680,00018.81.920الكيمياوية الصناعاتIELI6,000,00010.60.820االلكترونية الصناعات

IELI4,920,00012.00.820االلكترونية الصناعاتINCP4,000,0007.01.920الكيمياوية الصناعات

BBAY2,301,9495.60.070بابل مصرفHISH1,424,0002.510.050عشتار فنادق

HPAL900,0002.218.000فلسطين فندقSIGT250,0000.41.100النفطية المنتجات نقل

SIGT275,0000.71.100النفطية المنتجات نقلSILT80,0000.11.900البري للنقل العراقية

56,638,98199.8240,738,74999.60

40,903,249الكلي مجموع56,738,981الكلي 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

2023/2/9

 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


