
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

615.11االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد612.50404,186,728 االغالق

27المتدولة الشركات0.42-% التغير نسبه

6المرتفعة2.61773,724,242-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره645

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

BIIB0.4800.450-6.25االسالمي  المصرفSMRI14.30015.2506.64العقارية  المعمورة

SBPT30.80029.000-5.84العام للنقل العراق بغدادIMAP2.2302.3505.38الدوائية المنصور

BNOI1.3401.290-3.73االهلي المصرفBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

IBSD3.0002.900-3.33الغازية  بغدادIMOS7.1007.2502.11الحديثة الخياطة

IRMC4.8504.700-3.09الجاهزة االلبسةIKLV1.5801.6001.27اللقاحات النتاج الكندي

AISP11.25010.950-2.67البذور انتاجAAHP0.9100.9201.10الزراعي لالنتاج االهلية

IHLI0.9300.910-2.15الصناعية الهالل

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)

IMAP269,599,75434.82.350الدوائية المنصورIMAP115,664,31328.62.350الدوائية المنصور

IBSD176,944,70622.92.900الغازية  بغدادBNOI63,857,40015.81.290االهلي المصرف

BNOI82,785,64610.71.290االهلي المصرفIBSD60,411,51714.92.900الغازية  بغداد

SMRI53,673,3226.915.250العقارية  المعمورةBBOB35,000,6458.71.440بغداد مصرف

BBOB50,525,9356.51.440بغداد مصرفBGUC34,839,7328.60.160الخليج مصرف

AISP48,296,1006.210.950البذور انتاجBMNS24,000,0005.90.670المنصور مصرف

IRMC22,944,7803.04.700الجاهزة االلبسةBUND20,921,0025.20.070المتحد المصرف

354,694,60987.76704,770,24391.09

773,724,242الكلي مجموع404,186,728الكلي 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

2023/2/2

 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 عدد2,885,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة18,060,510

2المنخفضة

0المستقره32

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH12.75012.000-5.88اشور فندق

IFCM6.0506.000-0.83االنشائية  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)

IFCM16,560,51091.76.000االنشائية  الفلوجةIFCM2,760,00095.76.000االنشائية  الفلوجة

HASH1,500,0008.312.000اشور فندقHASH125,0004.312.000اشور فندق

2,885,000100.0018,060,510100.00

18,060,510الكلي مجموع2,885,000الكلي 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

2023/2/2

 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 عدد38,379,520

8المتدولة الشركات

4المرتفعة63,026,484

3المنخفضة

1المستقره100

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

HPAL19.73018.800-4.71فلسطين فندقSIGT1.0001.0505.00النفطية المنتجات نقل

AMAP0.3900.380-2.56الحيواني لالنتاج الحديثةIICM0.9801.0002.04الكارتون صناعات

ITLI0.8900.870-2.25الخفيفة الصناعاتHISH10.60010.7000.94عشتار فنادق

INCP1.9001.9100.53الكيمياوية 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)

HISH25,847,50041.010.700عشتار فنادقITLI28,119,19773.30.870الخفيفة الصناعات

ITLI24,653,36639.10.870الخفيفة الصناعاتIICM3,300,0008.61.000الكارتون صناعات

HPAL7,819,35012.418.800فلسطين فندقBBAY3,000,0007.80.070بابل مصرف

IICM3,311,0005.31.000الكارتون صناعاتHISH2,430,0006.310.700عشتار فنادق

SIGT1,132,8231.81.050النفطية المنتجات نقلSIGT1,079,1172.81.050النفطية المنتجات نقل

BBAY210,0000.30.070بابل مصرفHPAL415,0001.118.800فلسطين فندق

INCP48,2940.11.910الكيمياوية الصناعاتINCP25,2850.11.910الكيمياوية الصناعات

38,368,59999.9763,022,33499.99

63,026,484الكلي مجموع38,379,520الكلي 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

2023/2/2

 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


