
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

612.50االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد612.21404,832,406 االغالق

25المتدولة الشركات0.05-% التغير نسبه

5المرتفعة0.29545,988,471-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

9المستقره516

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

BNAI0.9000.780-13.33االسالمي الوطني المصرفSNUC0.5800.66013.79للمقاوالت النخبة

BIME0.1400.130-7.14االوسط الشرق مصرفIMAP2.3502.4705.11الدوائية المنصور

HBAG11.00010.260-6.73بغداد فندقIBSD2.9003.0304.48الغازية  بغداد

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفIKLV1.6001.6201.25اللقاحات النتاج الكندي

BMFI0.2200.210-4.55الموصل مصرفSMRI15.25015.3000.33العقارية  المعمورة

HMAN36.50035.000-4.11المنصور فندق

BIIB0.4500.440-2.22االسالمي  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)

IMAP224,796,65441.22.470الدوائية المنصورBUND96,950,75323.90.070المتحد المصرف

AISP59,920,25011.010.900البذور انتاجIMAP91,888,37622.72.470الدوائية المنصور

BBOB56,860,00010.41.420بغداد مصرفBBOB40,000,0009.91.420بغداد مصرف

IBSD50,793,6239.33.030الغازية  بغدادBMFI31,000,0007.70.210الموصل مصرف

SMRI35,110,4256.415.300العقارية  المعمورةBCOI25,515,2166.30.530التجاري المصرف

HMAN33,727,2006.235.000المنصور فندقBIBI23,362,4945.80.250االستثمار مصرف

IKLV13,648,0922.51.620اللقاحات النتاج الكنديBGUC20,255,0005.00.160الخليج مصرف

328,971,83981.26474,856,24386.97

545,988,471الكلي مجموع404,832,406الكلي 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

2023/2/5

 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 عدد2,447,840

2المتدولة الشركات

0المرتفعة14,494,376

1المنخفضة

1المستقره21

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM6.0005.910-1.50االنشائية  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)

IFCM13,774,37695.05.910االنشائية  الفلوجةIFCM2,387,84097.55.910االنشائية  الفلوجة

HASH720,0005.012.000اشور فندقHASH60,0002.512.000اشور فندق

2,447,840100.0014,494,376100.00

14,494,376الكلي مجموع2,447,840الكلي 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

2023/2/5

 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 عدد25,560,203

9المتدولة الشركات

4المرتفعة33,859,846

1المنخفضة

4المستقره40

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.0700.060-14.29بابل مصرفIICM1.0001.0303.00الكارتون صناعات

AMAP0.3800.3902.63الحيواني لالنتاج الحديثة

ITLI0.8700.8801.15الخفيفة الصناعات

HPAL18.80018.8100.05فلسطين 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)

ITLI11,601,00034.30.880الخفيفة الصناعاتITLI13,300,00052.00.880الخفيفة الصناعات

HISH9,362,50027.710.700عشتار فنادقSILT3,194,44412.51.900البري للنقل العراقية

SILT6,069,44417.91.900البري للنقل العراقيةIICM2,997,37811.71.030الكارتون صناعات

IICM3,029,3788.91.030الكارتون صناعاتBBAY2,560,12710.00.060بابل مصرف

IELI1,800,0005.30.900االلكترونية الصناعاتIELI2,000,0007.80.900االلكترونية الصناعات

HPAL1,598,2504.718.810فلسطين فندقHISH875,0003.410.700عشتار فنادق

AMAP195,0000.60.390الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP500,0002.00.390الحيواني لالنتاج الحديثة

25,426,94999.4833,655,57299.40

33,859,846الكلي مجموع25,560,203الكلي 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

2023/2/5

 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


