
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

597.18االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد607.26446,768,248 االغالق

23المتدولة الشركات1.69% التغير نسبه

10المرتفعة10.081,081,728,827(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

4المستقره635

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

SMRI13.98013.490-3.51العقارية  المعمورةBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

IIDP1.0601.030-2.83للتمور  العراقيةBBOB1.2701.3506.30بغداد مصرف

BTIB0.7400.720-2.70االسالمي الطيف مصرفIBSD3.0803.2605.84الغازية  بغداد

BASH0.3900.380-2.56اشور مصرفHMAN34.00035.0002.94المنصور فندق

BCOI0.5200.510-1.92التجاري المصرفSBPT31.00031.5001.61العام للنقل العراق بغداد

BNOI1.2301.210-1.63االهلي المصرفIHLI0.8500.8601.18الصناعية الهالل

AISP10.85010.700-1.38البذور انتاجIRMC4.6504.7001.08الجاهزة االلبسة

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)

TASC332,452,03530.77.650سيل اسياBNOI133,140,00029.81.210االهلي المصرف

IBSD319,789,34329.63.260الغازية  بغدادIBSD100,958,65422.63.260الغازية  بغداد

BNOI161,814,20015.01.210االهلي المصرفIHLI58,257,68013.00.860الصناعية الهالل

HMAN101,215,0009.435.000المنصور فندقTASC44,228,9139.97.650سيل اسيا

IHLI49,544,4284.60.860الصناعية الهاللBGUC41,800,0009.40.160الخليج مصرف

AISP33,101,5503.110.700البذور انتاجBCOI22,000,0004.90.510التجاري المصرف

IMAP20,789,4741.92.310الدوائية المنصورIMAP8,973,3942.02.310الدوائية المنصور

409,358,64191.631,018,706,03194.17

1,081,728,827الكلي مجموع446,768,248الكلي 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

2023/2/19

 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 عدد6,276,323

2المتدولة الشركات

0المرتفعة21,405,049

2المنخفضة

0المستقره25

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM5.6004.480-20.00االنشائية  الفلوجة

BROI0.3600.340-5.56األئتمان مصرف

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)

IFCM20,725,04996.84.480االنشائية  الفلوجةIFCM4,276,32368.14.480االنشائية  الفلوجة

BROI680,0003.20.340األئتمان مصرفBROI2,000,00031.90.340األئتمان مصرف

6,276,323100.0021,405,049100.00

21,405,049الكلي مجموع6,276,323الكلي 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

2023/2/19

 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 عدد59,239,339

6المتدولة الشركات

1المرتفعة29,030,104

1المنخفضة

4المستقره25

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

SIGT1.2601.250-0.79النفطية المنتجات نقلAMAP0.5200.5403.85الحيواني لالنتاج الحديثة

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)

ITLI15,050,00051.80.860الخفيفة الصناعاتBBAY38,984,33965.80.080بابل مصرف

HISH8,990,00031.010.100عشتار فنادقITLI17,500,00029.50.860الخفيفة الصناعات

BBAY2,853,9049.80.080بابل مصرفSIGT1,750,0003.01.250النفطية المنتجات نقل

SIGT2,108,5007.31.250النفطية المنتجات نقلHISH900,0001.510.100عشتار فنادق

VWIF25,0000.10.250لالستثمار الوئامVWIF100,0000.20.250لالستثمار الوئام

AMAP2,7000.010.540الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP5,0000.010.540الحيواني لالنتاج الحديثة

59,239,339100.0029,030,104100.00

29,030,104الكلي مجموع59,239,339الكلي 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

2023/2/19

 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


