
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

591.96االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد596.46751,725,120 االغالق

21المتدولة الشركات0.76% التغير نسبه

5المرتفعة4.501,364,887,035(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

7المستقره524

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

BTIB0.7200.650-9.72االسالمي الطيف مصرفIBSD2.7402.9808.76الغازية  بغداد

BIIB0.4700.430-8.51االسالمي  المصرفAAHP0.9601.0004.17الزراعي لالنتاج االهلية

SNUC0.7000.660-5.71للمقاوالت النخبةBNOI1.2301.2703.25االهلي المصرف

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفAISP10.82010.9000.74البذور انتاج

IKLV1.5501.520-1.94اللقاحات النتاج الكنديTASC7.5407.5900.66سيل اسيا

BBOB1.3801.360-1.45بغداد مصرف

TZNI1.9001.880-1.05لالتصاالت الخاتم

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)

TASC686,795,25050.37.590سيل اسياIHLI365,421,17648.60.850الصناعية الهالل

IHLI310,606,50022.80.850الصناعية الهاللBSUC137,000,00018.20.200سومر مصرف

IBSD210,832,45915.42.980الغازية  بغدادTASC90,487,62512.07.590سيل اسيا

IMAP36,139,1782.62.340الدوائية المنصورIBSD73,303,3619.82.980الغازية  بغداد

BSUC26,050,0001.90.200سومر مصرفBMFI20,025,0002.70.210الموصل مصرف

AISP24,632,3091.810.900البذور انتاجBCOI16,000,0002.10.510التجاري المصرف

BNOI17,903,8001.31.270االهلي المصرفIMAP15,488,2082.12.340الدوائية المنصور

717,725,37095.481,312,959,49696.20

1,364,887,035الكلي مجموع751,725,120الكلي 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

2023/2/14

 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 عدد6,175,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة35,429,100

1المنخفضة

0المستقره20

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.8505.740-1.88االنشائية  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)

IFCM35,429,100100.05.740االنشائية  الفلوجةIFCM6,175,000100.05.740االنشائية  الفلوجة

6,175,000100.0035,429,100100.00

35,429,100الكلي مجموع6,175,000الكلي 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

2023/2/14

 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 عدد31,054,630

8المتدولة الشركات

2المرتفعة32,564,876

1المنخفضة

5المستقره37

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

SILT1.8101.730-4.42البري للنقل العراقيةAMAP0.4800.5004.17الحيواني لالنتاج الحديثة

SIGT1.1901.2303.36النفطية المنتجات نقل

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)

HPAL8,590,00026.418.000فلسطين فندقBBAY16,000,00051.50.080بابل مصرف

ITLI7,830,00024.00.870الخفيفة الصناعاتITLI9,000,00029.00.870الخفيفة الصناعات

HISH7,200,00022.110.000عشتار فنادقSILT3,449,64111.11.730البري للنقل العراقية

SILT6,079,87918.71.730البري للنقل العراقيةSIGT1,250,0004.01.230النفطية المنتجات نقل

SIGT1,540,0004.71.230النفطية المنتجات نقلHISH720,0002.310.000عشتار فنادق

BBAY1,280,0003.90.080بابل مصرفHPAL480,0001.518.000فلسطين فندق

VWIF32,4970.10.250لالستثمار الوئامVWIF129,9890.40.250لالستثمار الوئام

31,029,63099.9232,552,37699.96

32,564,876الكلي مجموع31,054,630الكلي 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

2023/2/14

 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


