
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

596.46االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد597.1826,087,776,667 االغالق

25المتدولة الشركات0.12% التغير نسبه

6المرتفعة0.7233,326,007,690(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

9المستقره520

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

AIRP30.00025.500-15.00الزراعٌة المنتجاتBTIB0.6500.74013.85االسالمً الطٌف مصرف

HNTI11.81011.000-6.86السٌاحٌة االستثماراتIBSD2.9803.0803.36الغازٌة  بغداد

BBOB1.3601.270-6.62بغداد مصرفSMOF11.20011.5002.68االلعاب لمدن الموصل

BGUC0.1600.150-6.25الخلٌج مصرفBCOI0.5100.5201.96التجاري المصرف

BNOI1.2701.230-3.15االهلً المصرفIKLV1.5201.5401.32اللقاحات النتاج الكندي

IMOS7.1507.000-2.10الحدٌثة الخٌاطةTASC7.5907.6701.05سٌل اسٌا

SMRI14.28013.980-2.10العقارٌة  المعمورة

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB32,905,346,41198.71.270بغداد مصرفBBOB25,908,792,86599.31.270بغداد مصرف

IBSD167,492,8990.53.080الغازٌة  بغدادIBSD54,813,8360.23.080الغازٌة  بغداد

IMAP46,697,6100.12.320الدوائٌة المنصورBNOI32,600,0000.11.230االهلً المصرف

TASC46,316,6220.17.670سٌل اسٌاBGUC25,000,0000.10.150الخلٌج مصرف

BNOI40,291,0000.11.230االهلً المصرفIMAP20,072,2590.12.320الدوائٌة المنصور

SBPT24,004,4640.131.000الركاب لنقل بغدادBIBI10,448,9710.040.250االستثمار مصرف

IMOS21,619,5600.17.000الحدٌثة الخٌاطةBCOI9,754,2390.040.520التجاري المصرف

26,061,482,17099.9033,251,768,56599.78

33,326,007,690الكلي مجموع26,087,776,667الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2023/2/15

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

34المدرجة الشركات عدد20,445,711

3المتدولة الشركات

1المرتفعة91,240,784

2المنخفضة

0المستقره123

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

%

IFCM5.7405.600-2.44االنشائية  الفلوجةBROI0.3500.3602.86األئتمان مصرف

HASH11.40011.250-1.32اشور فندق

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)

IFCM87,262,95095.65.600االنشائية  الفلوجةIFCM15,333,33075.05.600االنشائية  الفلوجة

HASH2,252,5002.511.250اشور فندقBROI4,912,38124.00.360األئتمان مصرف

BROI1,725,3331.90.360األئتمان مصرفHASH200,0001.011.250اشور فندق

20,445,711100.0091,240,784100.00

91,240,784الكلي مجموع20,445,711الكلي 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

2023/2/15

 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



 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

: بتاريخ (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

18المدرجة الشركات عدد60,775,888

11المتدولة الشركات

6المرتفعة18,341,678

2المنخفضة

3المستقره40

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

IMCM0.9500.920-3.16الحدٌثة االنشائٌةSILT1.7301.8104.62البري للنقل العراقٌة

ITLI0.8700.860-1.15الخفٌفة الصناعاتAMAP0.5000.5204.00الحٌوانً لالنتاج الحدٌثة

INCP1.9301.9903.11الكٌمٌاوٌة الصناعات

SBAG0.3900.4002.56العام للنقل البادٌة

SIGT1.2301.2602.44النفطٌة المنتجات نقل

HISH10.00010.1001.00عشتار فنادق

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

ITLI10,750,18958.60.860الخفٌفة الصناعاتBBAY46,483,96176.50.080بابل مصرف

BBAY3,652,37719.90.080بابل مصرفITLI12,511,26620.60.860الخفٌفة الصناعات

HISH2,020,00011.010.100عشتار فنادقIMCM600,0001.00.920الحدٌثة االنشائٌة

SIGT579,7003.21.260النفطٌة المنتجات نقلSIGT460,0000.81.260النفطٌة المنتجات نقل

IMCM547,0003.00.920الحدٌثة االنشائٌةINCP250,0000.41.990الكٌمٌاوٌة الصناعات

INCP497,5002.71.990الكٌمٌاوٌة الصناعاتHISH200,0000.310.100عشتار فنادق

SILT244,3501.31.810البري للنقل العراقٌةSILT135,0000.21.810البري للنقل العراقٌة

60,640,22799.7818,291,11699.72

18,341,678الكلي مجموع60,775,888الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2023/2/15

 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


