
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

607.26االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد612.7426,176,205,502 االغالق

20المتدولة الشركات0.90% التغير نسبه

9المرتفعة5.4833,600,575,172(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

6المستقره532

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

BBOB1.3501.270-5.93بغداد مصرفBIIB0.4300.48011.63االسالمي  المصرف

IKHC2.1402.050-4.21االنشائية  الخازرBTIB0.7200.7402.78االسالمي الطيف مصرف

SMRI13.49013.190-2.22العقارية  المعمورةIHLI0.8600.8802.33الصناعية الهالل

IMAP2.3102.290-0.87الدوائية المنصورTASC7.6507.7301.05سيل اسيا

IRMC4.7004.690-0.21الجاهزة االلبسةIIDP1.0301.0400.97للتمور  العراقية

HNTI11.00011.1000.91السياحية االستثمارات

BNOI1.2101.2200.83االهلي 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)

BBOB32,991,823,27198.21.270بغداد مصرفBBOB25,972,287,61599.21.270بغداد مصرف

IBSD399,554,8931.23.260الغازية  بغدادIBSD122,067,8610.53.260الغازية  بغداد

AISP70,423,6000.210.750البذور انتاجIMAP18,122,5690.12.290الدوائية المنصور

TASC52,504,3440.27.730سيل اسياBNOI10,580,0000.041.220االهلي المصرف

IMAP41,165,4440.12.290الدوائية المنصورIIDP9,374,5100.041.040للتمور  العراقية

BNOI12,885,8000.041.220االهلي المصرفBMFI7,000,0000.030.210الموصل مصرف

IIDP9,746,2450.031.040للتمور  العراقيةTASC6,810,1330.037.730سيل اسيا

26,146,242,68899.8933,578,103,59899.93

33,600,575,172الكلي مجموع26,176,205,502الكلي 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

2023/2/20

 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 عدد1,158,003,034

5المتدولة الشركات

1المرتفعة257,401,504

1المنخفضة

3المستقره31

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

IFCM4.4804.200-6.25االنشائية  الفلوجةHASH11.25012.0006.67اشور 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)

BLAD241,892,91094.00.210االسالمي العطاء مصرفBLAD1,151,871,00099.50.210االسالمي العطاء مصرف

IFCM7,843,9023.04.200االنشائية  الفلوجةBROI3,745,3450.30.340األئتمان مصرف

HASH6,356,0002.512.000اشور فندقIFCM1,826,1400.24.200االنشائية  الفلوجة

BROI1,273,4170.50.340األئتمان مصرفHASH490,0000.0412.000اشور فندق

VAMF35,2750.010.500لالستثمار االمينVAMF70,5490.010.500لالستثمار االمين

1,158,003,034100.00257,401,504100.00

257,401,504الكلي مجموع1,158,003,034الكلي 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

2023/2/20

 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 عدد8,635,428

10المتدولة الشركات

2المرتفعة11,090,316

4المنخفضة

4المستقره38

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

SILT1.8101.780-1.66البري للنقل العراقيةAMAP0.5400.5603.70الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI0.8500.840-1.18االلكترونية الصناعاتHPAL18.00018.0600.33فلسطين فندق

ITLI0.8600.850-1.16الخفيفة الصناعات

HISH10.10010.000-0.99عشتار 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)

INCP3,482,50031.41.990الكيمياوية الصناعاتITLI2,000,00023.20.850الخفيفة الصناعات

ITLI1,700,00015.30.850الخفيفة الصناعاتINCP1,750,00020.31.990الكيمياوية الصناعات

HPAL1,395,18012.618.060فلسطين فندقBBAY1,369,78115.90.080بابل مصرف

SILT1,300,04811.71.780البري للنقل العراقيةAMAP1,074,92512.40.560الحيواني لالنتاج الحديثة

SIGT1,247,43611.21.250النفطية المنتجات نقلSIGT998,82011.61.250النفطية المنتجات نقل

HISH867,8507.810.000عشتار فنادقSILT730,3648.51.780البري للنقل العراقية

AMAP601,9585.40.560الحيواني لالنتاج الحديثةIELI422,0384.90.840االلكترونية الصناعات

8,345,92896.6510,594,97295.53

11,090,316الكلي مجموع8,635,428الكلي 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

2023/2/20

 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


