
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

636.49االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد637.07220,484,657 االغالق

27المتدولة الشركات0.09% التغير نسبه

6المرتفعة0.58502,899,188(نقطه)التغير مقدار

11المنخفضة

10المستقره374

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

BTIB0.7400.660-10.81االسالمي الطيف مصرفBSUC0.1900.2005.26سومر مصرف

AAHP1.0000.950-5.00الزراعي لالنتاج االهليةIIDP1.0001.0202.00للتمور  العراقية

IITC15.38014.800-3.77للسجاد العراقيةIHLI0.8400.8501.19الصناعية الهالل

SKTA3.1503.070-2.54الكرخ العاب مدينةIBSD2.9202.9501.03الغازية  بغداد

BBOB1.4901.470-1.34بغداد مصرفBNOI1.2501.2600.80االهلي المصرف

SMOF11.10011.000-0.90االلعاب لمدن الموصلSMRI13.39013.4000.07العقارية  المعمورة

IRMC4.5304.500-0.66الجاهزة االلبسة

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)

TASC137,460,00027.37.600سيل اسياBBOB50,553,17522.91.470بغداد مصرف

BBOB74,228,11414.81.470بغداد مصرفBNOI35,875,87916.31.260االهلي المصرف

IBSD71,065,60914.12.950الغازية  بغدادIBSD24,458,27011.12.950الغازية  بغداد

BNOI45,187,1449.01.260االهلي المصرفIMAP20,500,0009.32.140الدوائية المنصور

IMAP43,233,5008.62.140الدوائية المنصورTASC18,100,0008.27.600سيل اسيا

IITC39,045,8017.814.800للسجاد العراقيةBMFI17,880,0008.10.220الموصل مصرف

SMRI31,351,5706.213.400العقارية  المعمورةBIME10,000,0004.50.130االوسط الشرق مصرف

177,367,32480.44441,571,73787.81

502,899,188الكلي مجموع220,484,657الكلي 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

2023/2/28

 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 عدد10,010,045

3المتدولة الشركات

0المرتفعة33,653,781

3المنخفضة

0المستقره41

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM4.2004.010-4.52االنشائية  الفلوجة

NDSA0.6700.650-2.99للتأمين السالم دار

IHFI3.2603.190-2.15المنزلي صناعةاالثاث

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)

IFCM31,348,65093.24.010االنشائية  الفلوجةIFCM7,685,00076.84.010االنشائية  الفلوجة

NDSA1,313,3653.90.650للتأمين السالم دارNDSA2,005,09920.00.650للتأمين السالم دار

IHFI991,7662.93.190المنزلي صناعةاالثاثIHFI319,9463.23.190المنزلي صناعةاالثاث

10,010,045100.0033,653,781100.00

33,653,781الكلي مجموع10,010,045الكلي 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

2023/2/28

 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 عدد17,050,261

8المتدولة الشركات

2المرتفعة56,362,479

4المنخفضة

2المستقره41

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

HSAD20.90019.860-4.98السدير فندقHISH9.6509.8502.07عشتار فنادق

IELI0.8600.820-4.65االلكترونية الصناعاتITLI0.8400.8501.19الخفيفة الصناعات

HPAL19.25019.000-1.30فلسطين فندق

SILT1.8801.870-0.53البري 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)

HISH35,074,10262.29.850عشتار فنادقITLI5,800,00034.00.850الخفيفة الصناعات

SILT10,282,50018.21.870البري للنقل العراقيةSILT5,500,00032.31.870البري للنقل العراقية

ITLI4,880,0008.70.850الخفيفة الصناعاتHISH3,560,51820.99.850عشتار فنادق

HPAL4,011,5007.119.000فلسطين فندقIICM1,880,00011.01.030الكارتون صناعات

IICM1,940,6003.41.030الكارتون صناعاتHPAL211,0001.219.000فلسطين فندق

HSAD124,1850.219.860السدير فندقVBAT62,5000.40.400لالستثمار الباتك

VBAT25,0000.040.400لالستثمار الباتكIELI29,9900.20.820االلكترونية الصناعات

17,044,00899.9656,337,88799.96

56,362,479الكلي مجموع17,050,261الكلي 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

2023/2/28

 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


