
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

602.95االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد592.89203,795,740 االغالق

24المتدولة الشركات1.67-% التغير نسبه

4المرتفعة10.06552,204,879-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

7المستقره517

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

BTIB0.9000.800-11.11االسالمي الطيف مصرفAAHP0.9100.9605.49الزراعي لالنتاج االهلية

BNAI0.5500.500-9.09االسالمي الوطني المصرفIHLI0.8600.8802.33الصناعية الهالل

BASH0.4200.400-4.76اشور مصرفIMAP2.3002.3502.17الدوائية المنصور

HBAY92.00088.500-3.80بابل فندقIMOS7.0007.1502.14الحديثة الخياطة

SMRI14.97014.490-3.21العقارية  المعمورة

IBSD2.8402.750-3.17الغازية  بغداد

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)

IBSD187,746,98134.02.750الغازية  بغدادIBSD67,636,83233.22.750الغازية  بغداد

IMAP125,413,38722.72.350الدوائية المنصورIMAP53,223,56926.12.350الدوائية المنصور

TASC93,530,15516.97.450سيل اسياBASH14,102,6336.90.400اشور مصرف

SMRI54,773,0079.914.490العقارية  المعمورةTASC12,487,7106.17.450سيل اسيا

AISP26,130,5004.710.710البذور انتاجBIBI12,000,0005.90.250االستثمار مصرف

BNOI12,125,0002.21.210االهلي المصرفBNOI10,000,0004.91.210االهلي المصرف

HBAY9,203,1341.788.500بابل فندقIHLI7,850,0003.90.880الصناعية الهالل

177,300,74487.00508,922,16492.16

552,204,879الكلي مجموع203,795,740الكلي 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

2023/2/12

 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 عدد12,609,754

3المتدولة الشركات

1المرتفعة43,690,121

1المنخفضة

1المستقره44

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

BLAD0.2300.210-8.70االسالمي العطاء مصرفIFCM5.6005.6300.54االنشائية  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)

IFCM42,627,74097.65.630االنشائية  الفلوجةIFCM7,575,36360.15.630االنشائية  الفلوجة

BLAD1,050,0002.40.210االسالمي العطاء مصرفBLAD5,000,00039.70.210االسالمي العطاء مصرف

VZAF12,3810.030.360لالستثمار الزوراءVZAF34,3910.30.360لالستثمار الزوراء

12,609,754100.0043,690,121100.00

43,690,121الكلي مجموع12,609,754الكلي 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

2023/2/12

 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 عدد23,781,649

9المتدولة الشركات

6المرتفعة42,912,309

2المنخفضة

1المستقره62

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

BKUI1.0301.000-2.91كوردستان مصرفAMAP0.4400.4604.55الحيواني لالنتاج الحديثة

IICM1.0301.020-0.97الكارتون صناعاتSIGT1.1001.1504.55النفطية المنتجات نقل

IELI0.8200.8503.66االلكترونية الصناعات

ITLI0.8600.8701.16الخفيفة الصناعات

INCP1.9201.9401.04الكيمياوية الصناعات

HISH10.05010.1000.50عشتار 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)

HISH16,008,50037.310.100عشتار فنادقITLI7,594,80431.90.870الخفيفة الصناعات

INCP9,064,04721.11.940الكيمياوية الصناعاتIELI6,058,47225.50.850االلكترونية الصناعات

ITLI6,638,33115.50.870الخفيفة الصناعاتINCP4,750,00020.01.940الكيمياوية الصناعات

IELI5,149,70112.00.850االلكترونية الصناعاتBKUI2,000,0008.41.000كوردستان مصرف

HPAL2,160,0005.018.000فلسطين فندقHISH1,585,0006.710.100عشتار فنادق

BKUI2,010,0004.71.000كوردستان مصرفSIGT1,368,3735.81.150النفطية المنتجات نقل

SIGT1,573,4293.71.150النفطية المنتجات نقلIICM300,0001.31.020الكارتون صناعات

23,656,64999.4742,604,00999.28

42,912,309الكلي مجموع23,781,649الكلي 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

2023/2/12

 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


