
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

612.74االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد618.0226,163,997,277 االغالق

26المتدولة الشركات0.86% التغير نسبه

6المرتفعة5.2833,461,898,974(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

13المستقره406

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

SMOF11.50011.100-3.48االلعاب لمدن الموصلIIDP1.0401.0702.88للتمور  العراقية

IHLI0.8800.850-3.41الصناعية الهاللBNOI1.2201.2502.46االهلي المصرف

IBSD3.2603.200-1.84الغازية  بغدادTASC7.7307.9002.20سيل اسيا

IMAP2.2902.260-1.31الدوائية المنصورHBAY88.50090.0001.69بابل فندق

IKLV1.5501.530-1.29اللقاحات النتاج الكنديBTIB0.7400.7501.35االسالمي الطيف مصرف

SBPT31.50031.300-0.63العام للنقل العراق بغدادAISP10.75010.8000.47البذور انتاج

SMRI13.19013.150-0.30العقارية  المعمورة

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)

BBOB32,954,863,27198.51.270بغداد مصرفBBOB25,944,687,61599.21.270بغداد مصرف

TASC128,198,0200.47.900سيل اسياBMFI54,496,6420.20.210الموصل مصرف

IBSD123,320,6240.43.200الغازية  بغدادIBSD38,516,2550.13.200الغازية  بغداد

AISP52,696,8590.210.800البذور انتاجBNOI38,250,0000.11.250االهلي المصرف

IMAP52,080,9290.22.260الدوائية المنصورIMAP23,051,0280.12.260الدوائية المنصور

BNOI47,095,5000.11.250االهلي المصرفTASC16,565,9670.17.900سيل اسيا

SMOF22,754,0000.111.100االلعاب لمدن الموصلIIDP15,530,8950.11.070للتمور  العراقية

26,131,098,40299.8733,381,009,20299.76

33,461,898,974الكلي مجموع26,163,997,277الكلي 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

2023/2/21

 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 عدد13,158,860

2المتدولة الشركات

2المرتفعة40,795,616

0المنخفضة

0المستقره54

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3400.3605.88األئتمان مصرف

IFCM4.2004.2400.95االنشائية  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)

IFCM39,571,61697.04.240االنشائية  الفلوجةIFCM9,758,86074.24.240االنشائية  الفلوجة

BROI1,224,0003.00.360األئتمان مصرفBROI3,400,00025.80.360األئتمان مصرف

13,158,860100.0040,795,616100.00

40,795,616الكلي مجموع13,158,860الكلي 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

2023/2/21

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 عدد41,330,636

10المتدولة الشركات

6المرتفعة77,425,235

1المنخفضة

3المستقره55

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

SIGT1.2501.240-0.80النفطية المنتجات نقلHPAL18.06018.9604.98فلسطين فندق

SILT1.7801.8604.49البري للنقل العراقية

AMAP0.5600.5803.57الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI0.8400.8703.57االلكترونية الصناعات

IICM1.0301.0501.94الكارتون صناعات

ITLI0.8500.8601.18الخفيفة الصناعات

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)

SILT48,499,02562.61.860البري للنقل العراقيةSILT26,936,13665.21.860البري للنقل العراقية

HISH17,285,00022.310.000عشتار فنادقIICM6,150,00014.91.050الكارتون صناعات

IICM6,307,5008.11.050الكارتون صناعاتITLI3,000,0007.30.860الخفيفة الصناعات

ITLI2,580,0003.30.860الخفيفة الصناعاتHISH1,728,0004.210.000عشتار فنادق

HPAL1,026,5001.318.960فلسطين فندقAMAP1,280,0003.10.580الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI870,0001.10.870االلكترونية الصناعاتBBAY1,100,0002.70.080بابل مصرف

AMAP742,4001.00.580الحيواني لالنتاج الحديثةIELI1,000,0002.40.870االلكترونية الصناعات

41,194,13699.6777,310,42599.85

77,425,235الكلي مجموع41,330,636الكلي 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

2023/2/21

 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


