
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

618.02االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد624.0726,729,877,664 االغالق

28المتدولة الشركات0.98% التغير نسبه

6المرتفعة6.0533,747,458,580(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

14المستقره490

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

BTIB0.7500.640-14.67االسالمي الطيف مصرفBSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

IBSD3.2003.100-3.12الغازية  بغدادHBAG10.26010.7504.78بغداد فندق

HMAN35.00034.000-2.86المنصور فندقBCOI0.5100.5303.92التجاري المصرف

IIDP1.0701.040-2.80للتمور  العراقيةHNTI11.10011.4002.70السياحية االستثمارات

IRMC4.6904.590-2.13الجاهزة االلبسةSMRI13.15013.3001.14العقارية  المعمورة

BMNS0.6800.670-1.47المنصور مصرفAISP10.80010.8500.46البذور انتاج

TASC7.9007.820-1.01سيل اسيا

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)

BBOB33,051,813,27197.91.270بغداد مصرفBBOB26,015,687,61597.31.270بغداد مصرف

IBSD265,342,6470.83.100الغازية  بغدادBIBI314,000,0001.20.250االستثمار مصرف

BIBI81,570,0000.20.250االستثمار مصرفBSUC140,000,0000.50.210سومر مصرف

TASC77,819,9760.27.820سيل اسياIBSD84,844,2420.33.100الغازية  بغداد

BNOI39,588,0000.11.250االهلي المصرفBCOI66,700,0000.20.530التجاري المصرف

AISP35,858,5890.110.850البذور انتاجBNOI31,700,0000.11.250االهلي المصرف

SMRI35,533,1440.113.300العقارية  المعمورةIMAP14,030,7040.12.250الدوائية المنصور

26,666,962,56199.7633,587,525,62899.53

33,747,458,580الكلي مجموع26,729,877,664الكلي 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

2023/2/22

 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 عدد8,811,171

3المتدولة الشركات

2المرتفعة36,809,774

0المنخفضة

1المستقره75

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

HASH12.00013.98016.50اشور فندق

IFCM4.2404.2901.18االنشائية  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)

IFCM33,653,77491.44.290االنشائية  الفلوجةIFCM7,611,17186.44.290االنشائية  الفلوجة

HASH2,796,0007.613.980اشور فندقBROI1,000,00011.30.360األئتمان مصرف

BROI360,0001.00.360األئتمان مصرفHASH200,0002.313.980اشور فندق

8,811,171100.0036,809,774100.00

36,809,774الكلي مجموع8,811,171الكلي 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

2023/2/22

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 عدد107,062,738

10المتدولة الشركات

7المرتفعة226,221,097

1المنخفضة

2المستقره111

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

ITLI0.8600.850-1.16الخفيفة الصناعاتHPAL18.96019.9004.96فلسطين فندق

SILT1.8601.9504.84البري للنقل العراقية

AMAP0.5800.6003.45الحيواني لالنتاج الحديثة

HSAD21.70022.0001.38السدير فندق

HISH10.00010.1201.20عشتار فنادق

IICM1.0501.0600.95الكارتون صناعات

SIGT1.2401.2500.81النفطية 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)

SILT98,439,35643.51.950البري للنقل العراقيةSILT50,575,32047.21.950البري للنقل العراقية

HPAL93,103,37541.219.900فلسطين فندقBBAY41,130,21938.40.080بابل مصرف

HISH23,966,68010.610.120عشتار فنادقITLI5,931,0965.50.850الخفيفة الصناعات

ITLI5,046,4322.20.850الخفيفة الصناعاتHPAL4,885,5004.619.900فلسطين فندق

BBAY3,290,4181.50.080بابل مصرفHISH2,340,0002.210.120عشتار فنادق

IICM2,131,2710.91.060الكارتون صناعاتIICM2,040,3501.91.060الكارتون صناعات

HSAD137,5660.122.000السدير فندقVWIF54,0000.10.250لالستثمار الوئام

106,956,48599.90226,115,09799.95

226,221,097الكلي مجموع107,062,738الكلي 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

2023/2/22

 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


