
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

636.55االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد644.261,109,088,535 االغالق

25المتدولة الشركات1.21% التغير نسبه

3المرتفعة7.711,678,645,323(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

10المستقره483

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

IIEW11.45010.150-11.35الهندسية لالعمال العراقيةBBOB1.2701.49017.32بغداد مصرف

HBAG10.75010.000-6.98بغداد فندقBTIB0.6400.73014.06االسالمي الطيف مصرف

BSUC0.2100.200-4.76سومر مصرفIRMC4.5504.6802.86الجاهزة االلبسة

NAME0.4800.460-4.17للتأمين االمين

IBSD3.1003.000-3.23الغازية  بغداد

BCOI0.5300.520-1.89التجاري المصرف

SNUC0.6600.650-1.52للمقاوالت النخبة

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)

BBOB723,106,56343.11.490بغداد مصرفBBOB490,890,49444.31.490بغداد مصرف

IBSD659,175,78639.33.000الغازية  بغدادBSUC286,000,00025.80.200سومر مصرف

TASC62,681,2333.77.720سيل اسياIBSD217,084,61019.63.000الغازية  بغداد

BSUC54,400,0003.20.200سومر مصرفBCOI44,000,0004.00.520التجاري المصرف

SMRI44,646,7382.713.350العقارية  المعمورةBNOI26,477,1372.41.250االهلي المصرف

AISP35,372,2002.110.750البذور انتاجSNUC8,500,0000.80.650للمقاوالت النخبة

BNOI33,076,4212.01.250االهلي المصرفIMAP8,470,0000.82.180الدوائية المنصور

1,081,422,24197.511,612,458,94096.06

1,678,645,323الكلي مجموع1,109,088,535الكلي 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

2023/2/26

 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 عدد10,710,000

3المتدولة الشركات

1المرتفعة26,405,500

1المنخفضة

1المستقره32

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

IFCM4.3004.200-2.33االنشائية  الفلوجةNDSA0.6800.7002.94للتأمين السالم دار

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)

IFCM22,645,50085.84.200االنشائية  الفلوجةIFCM5,310,00049.64.200االنشائية  الفلوجة

NDSA3,500,00013.30.700للتأمين السالم دارNDSA5,000,00046.70.700للتأمين السالم دار

BTRU260,0001.00.650االسالمي الثقة مصرفBTRU400,0003.70.650االسالمي الثقة مصرف

10,710,000100.0026,405,500100.00

26,405,500الكلي مجموع10,710,000الكلي 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

2023/2/26

 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 عدد14,114,900

10المتدولة الشركات

3المرتفعة32,328,749

3المنخفضة

4المستقره80

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

SILT1.9901.900-4.52البري للنقل العراقيةAMAP0.6300.6604.76الحيواني لالنتاج الحديثة

ITLI0.8500.840-1.18الخفيفة الصناعاتIICM1.0301.0602.91الكارتون صناعات

IELI0.8700.860-1.15االلكترونية الصناعاتHISH10.05010.1000.50عشتار 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)

HISH9,738,90030.110.100عشتار فنادقITLI4,874,95734.50.840الخفيفة الصناعات

INCP5,810,00018.01.950الكيمياوية الصناعاتINCP3,000,00021.31.950الكيمياوية الصناعات

SILT4,315,99313.41.900البري للنقل العراقيةSILT2,271,04916.11.900البري للنقل العراقية

ITLI4,120,96412.70.840الخفيفة الصناعاتSIGT2,150,00015.21.250النفطية المنتجات نقل

HSAD3,080,0009.522.000السدير فندقHISH962,0006.810.100عشتار فنادق

SIGT2,687,5008.31.250النفطية المنتجات نقلIICM359,8942.51.060الكارتون صناعات

HPAL1,981,0006.119.250فلسطين فندقIELI245,0001.70.860االلكترونية الصناعات

13,862,90098.2131,734,35798.16

32,328,749الكلي مجموع14,114,900الكلي 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

2023/2/26

 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


