
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

592.89االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد591.96230,716,724 االغالق

21المتدولة الشركات0.16-% التغير نسبه

6المرتفعة0.93400,038,944-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

7المستقره439

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

BTIB0.8000.720-10.00االسالمي الطيف مصرفBIIB0.4400.4706.82االسالمي  المصرف

BCOI0.5300.510-3.77التجاري المصرفBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

IHLI0.8800.850-3.41الصناعية الهاللIRMC4.6004.7002.17الجاهزة االلبسة

BASH0.4000.390-2.50اشور مصرفBNOI1.2101.2301.65االهلي المصرف

SMRI14.49014.350-0.97العقارية  المعمورةTASC7.4507.5401.21سيل اسيا

BBOB1.3901.380-0.72بغداد مصرفAISP10.71010.8201.03البذور انتاج

IMAP2.3502.340-0.43الدوائية المنصور

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)

TASC83,092,25020.87.540سيل اسياBSUC41,169,81117.80.210سومر مصرف

AISP68,427,83817.110.820البذور انتاجBGUC38,227,62216.60.160الخليج مصرف

IMAP56,058,03514.02.340الدوائية المنصورBNOI31,186,23513.51.230االهلي المصرف

IBSD54,359,59713.62.740الغازية  بغدادIMAP24,165,06910.52.340الدوائية المنصور

BNOI38,025,4339.51.230االهلي المصرفIBSD19,964,5558.72.740الغازية  بغداد

SKTA31,980,8008.03.200الكرخ العاب مدينةBASH13,000,0005.60.390اشور مصرف

IRMC19,811,8945.04.700الجاهزة االلبسةBMFI11,450,0005.00.210الموصل مصرف

179,163,29277.66351,755,84787.93

400,038,944الكلي مجموع230,716,724الكلي 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

2023/2/13

 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 عدد1,148,550,891

2المتدولة الشركات

1المرتفعة288,828,712

0المنخفضة

1المستقره44

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM5.6305.8503.91االنشائية  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)

BLAD239,410,50082.90.210االسالمي العطاء مصرفBLAD1,140,050,00099.30.210االسالمي العطاء مصرف

IFCM49,418,21217.15.850االنشائية  الفلوجةIFCM8,500,8910.75.850االنشائية  الفلوجة

1,148,550,891100.00288,828,712100.00

288,828,712الكلي مجموع1,148,550,891الكلي 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

2023/2/13

ربحية 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 عدد76,782,126

10المتدولة الشركات

4المرتفعة24,039,036

4المنخفضة

2المستقره65

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

HSAD22.80021.700-4.82السدير فندقBBAY0.0700.08014.29بابل مصرف

SILT1.9001.810-4.74البري للنقل العراقيةAMAP0.4600.4804.35الحيواني لالنتاج الحديثة

HISH10.10010.000-0.99عشتار فنادقSIGT1.1501.1903.48النفطية المنتجات نقل

INCP1.9401.930-0.52الكيمياوية الصناعاتIICM1.0201.0300.98الكارتون صناعات

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)

BBAY5,189,39021.60.080بابل مصرفBBAY64,867,36984.50.080بابل مصرف

HISH5,000,00020.810.000عشتار فنادقITLI5,648,5347.40.870الخفيفة الصناعات

ITLI4,944,22520.60.870الخفيفة الصناعاتSIGT2,150,0002.81.190النفطية المنتجات نقل

INCP2,999,50012.51.930الكيمياوية الصناعاتINCP1,550,0002.01.930الكيمياوية الصناعات

SIGT2,578,50010.71.190النفطية المنتجات نقلIICM1,096,8201.41.030الكارتون صناعات

IICM1,122,0064.71.030الكارتون صناعاتSILT564,4030.71.810البري للنقل العراقية

HSAD1,085,0004.521.700السدير فندقHISH500,0000.710.000عشتار فنادق

76,377,12699.4722,918,62195.34

24,039,036الكلي مجموع76,782,126الكلي 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

2023/2/13

 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


