
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

608.68االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد604.38280,901,700 االغالق

24المتدولة الشركات0.71-% التغير نسبه

4المرتفعة4.30728,124,440-(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

9المستقره518

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

BNAI0.6500.600-7.69االسالمي الوطني المصرفSBPT29.00031.0006.90العام للنقل العراق بغداد

AIRP30.00029.000-3.33الزراعية المنتجاتBCOI0.5200.5301.92التجاري المصرف

IMAP2.3202.250-3.02الدوائية المنصورIMIB2.7502.7801.09والدراجات المعدنية

IBSD2.9902.900-3.01الغازية  بغدادTASC7.5007.5100.13سيل اسيا

BIIB0.4500.440-2.22االسالمي  المصرف

BNOI1.2801.260-1.56االهلي المصرف

SKTA3.2503.200-1.54الكرخ العاب مدينة

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)

IMAP240,743,15633.12.250الدوائية المنصورIMAP106,201,00037.82.250الدوائية المنصور

IBSD90,483,98312.42.900الغازية  بغدادBNOI38,250,00013.61.260االهلي المصرف

TASC88,107,84312.17.510سيل اسياIBSD31,050,49811.12.900الغازية  بغداد

SMRI64,725,7318.915.000العقارية  المعمورةBBOB24,000,0008.51.420بغداد مصرف

AISP50,747,1797.010.900البذور انتاجBUND19,500,0006.90.070المتحد المصرف

BNOI48,272,4506.61.260االهلي المصرفBIIB12,000,0004.30.440االسالمي  المصرف

IMOS38,223,3505.27.000الحديثة الخياطةTASC11,744,3794.27.510سيل اسيا

242,745,87786.42621,303,69185.33

728,124,440الكلي مجموع280,901,700الكلي 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

2023/2/8

 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 عدد5,110,484,957

5المتدولة الشركات

1المرتفعة5,105,342,660

3المنخفضة

1المستقره23

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

BEFI0.1500.140-6.67االقتصاد مصرفIHFI3.0003.2508.33المنزلي صناعةاالثاث

BROI0.3600.350-2.78األئتمان مصرف

IFCM5.6805.600-1.41االنشائية  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)

BAME5,100,020,00099.91.000العراق امين مصرفBAME5,100,020,00099.81.000العراق امين مصرف

BROI2,625,0000.10.350األئتمان مصرفBROI7,500,0000.10.350األئتمان مصرف

IFCM1,543,5340.035.600االنشائية  الفلوجةBEFI2,440,1830.050.140االقتصاد مصرف

IHFI812,5000.023.250المنزلي صناعةاالثاثIFCM274,7740.015.600االنشائية  الفلوجة

BEFI341,6260.010.140االقتصاد مصرفIHFI250,0000.0053.250المنزلي صناعةاالثاث

5,110,484,957100.005,105,342,660100.00

5,105,342,660الكلي مجموع5,110,484,957الكلي 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

2023/2/8

 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 عدد66,672,124

9المتدولة الشركات

3المرتفعة68,616,721

4المنخفضة

2المستقره79

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

HSAD24.00022.800-5.00السدير فندقBBAY0.0600.07016.67بابل مصرف

HPAL18.77017.840-4.95فلسطين فندقAMAP0.4200.4404.76الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI0.8400.800-4.76االلكترونية الصناعاتINCP1.9001.9201.05الكيمياوية الصناعات

HISH10.40010.100-2.88عشتار فنادق

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)

HISH31,418,75045.810.100عشتار فنادقBBAY46,970,22170.40.070بابل مصرف

HPAL12,685,50018.517.840فلسطين فندقIELI7,400,00011.10.800االلكترونية الصناعات

INCP11,520,00016.81.920الكيمياوية الصناعاتINCP6,000,0009.01.920الكيمياوية الصناعات

IELI5,920,0008.60.800االلكترونية الصناعاتHISH3,075,0004.610.100عشتار فنادق

BBAY3,287,9154.80.070بابل مصرفIICM2,012,8783.01.030الكارتون صناعات

IICM2,034,9853.01.030الكارتون صناعاتHPAL705,0001.117.840فلسطين فندق

HSAD1,260,0001.822.800السدير فندقSIGT445,0000.71.100النفطية المنتجات نقل

66,608,09999.9068,127,15099.29

68,616,721الكلي مجموع66,672,124الكلي 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

2023/2/8

 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


