
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

644.26االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد636.49430,721,274 االغالق

26المتدولة الشركات1.21-% التغير نسبه

3المرتفعة7.77611,756,317-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

10المستقره505

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

HBAG10.0009.250-7.50بغداد فندقBTIB0.7300.7401.37االسالمي الطيف مصرف

HTVM7.0006.500-7.14الموصل سدIKLV1.5301.5400.65اللقاحات النتاج الكندي

BSUC0.2000.190-5.00سومر مصرفSMRI13.35013.3900.30العقارية  المعمورة

BMNS0.6700.640-4.48المنصور مصرف

IRMC4.6804.530-3.21الجاهزة االلبسة

IIDP1.0301.000-2.91للتمور  العراقية

IBSD3.0002.920-2.67الغازية  بغداد

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)

BBOB127,052,24220.81.490بغداد مصرفBSUC89,000,00020.70.190سومر مصرف

IBSD114,871,60618.82.920الغازية  بغدادBBOB86,246,67820.01.490بغداد مصرف

BNOI58,640,1709.61.250االهلي المصرفBMFI58,432,27213.60.220الموصل مصرف

AISP55,683,5009.110.660البذور انتاجBNOI46,928,13610.91.250االهلي المصرف

SMRI51,624,8768.413.390العقارية  المعمورةIBSD39,287,3179.12.920الغازية  بغداد

IMAP38,791,5266.32.150الدوائية المنصورIMAP17,831,7984.12.150الدوائية المنصور

TASC37,078,0516.17.610سيل اسياBCOI15,519,0003.60.510التجاري المصرف

353,245,20182.01483,741,97079.07

611,756,317الكلي مجموع430,721,274الكلي 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

2023/2/27

 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 عدد5,925,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة11,373,250

1المنخفضة

1المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

NDSA0.7000.670-4.29للتأمين 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)

IFCM8,793,75077.34.200االنشائية  الفلوجةNDSA3,850,00065.00.670للتأمين السالم دار

NDSA2,579,50022.70.670للتأمين السالم دارIFCM2,075,00035.04.200االنشائية  الفلوجة

5,925,000100.0011,373,250100.00

11,373,250الكلي مجموع5,925,000الكلي 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

2023/2/27

 خسارة 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 عدد17,309,457

5المتدولة الشركات

0المرتفعة78,377,086

4المنخفضة

1المستقره50

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HSAD22.00020.900-5.00السدير فندق

HISH10.1009.650-4.46عشتار فنادق

IICM1.0601.030-2.83الكارتون صناعات

SILT1.9001.880-1.05البري للنقل العراقية

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)

HISH66,073,26484.39.650عشتار فنادقHISH6,716,26038.89.650عشتار فنادق

ITLI5,446,8226.90.840الخفيفة الصناعاتITLI6,563,19737.90.840الخفيفة الصناعات

SILT4,685,0006.01.880البري للنقل العراقيةSILT2,500,00014.41.880البري للنقل العراقية

IICM1,545,0002.01.030الكارتون صناعاتIICM1,500,0008.71.030الكارتون صناعات

HSAD627,0000.820.900السدير فندقHSAD30,0000.220.900السدير فندق

17,309,457100.0078,377,086100.00

78,377,086الكلي مجموع17,309,457الكلي 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

2023/2/27

 خسارة االكثر

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


