
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

637.14االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد641.371,109,222,553 االغالق

27المتدولة الشركات0.66% التغير نسبه

10المرتفعة4.23847,245,098(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره362

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HMAN34.75033.950-2.30المنصور فندقBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

SBPT31.00030.500-1.61العام للنقل العراق بغدادBTIB0.6500.74013.85االسالمي الطيف مصرف

IITC14.90014.700-1.34للسجاد العراقيةIKHC2.0502.2007.32االنشائية  الخازر

IHLI0.8500.840-1.18الصناعية الهاللBBOB1.4701.5304.08بغداد مصرف

IKLV1.5301.520-0.65اللقاحات النتاج الكنديBCOI0.5000.5102.00التجاري المصرف

SMRI13.33013.290-0.30العقارية  المعمورةHBAG9.8409.9801.42بغداد فندق

IIDP1.0001.0101.00للتمور  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)

BBOB265,685,05931.41.530بغداد مصرفBIBI732,968,26266.10.250االستثمار مصرف

IBSD215,314,11025.43.000الغازية  بغدادBBOB176,340,95415.91.530بغداد مصرف

BIBI183,242,06621.60.250االستثمار مصرفIBSD71,425,2006.43.000الغازية  بغداد

SMRI37,539,8914.413.290العقارية  المعمورةBUND62,000,0005.60.070المتحد المصرف

TASC35,027,9764.17.640سيل اسياBCOI29,700,0002.70.510التجاري المصرف

BCOI15,147,0001.80.510التجاري المصرفBNOI7,674,0630.71.300االهلي المصرف

SMOF13,750,0001.611.000االلعاب لمدن الموصلIMAP5,850,0000.52.130الدوائية المنصور

1,085,958,47997.90765,706,10190.38

847,245,098الكلي مجموع1,109,222,553الكلي 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

2023/3/5

 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 عدد6,043,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة7,692,785

1المنخفضة

0المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH13.50012.500-7.41اشور فندقBROI0.3500.3602.86األئتمان مصرف

IFCM4.0504.1001.23االنشائية  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)

IFCM3,441,65044.74.100االنشائية  الفلوجةBROI5,000,00082.70.360األئتمان مصرف

HASH2,500,00032.512.500اشور فندقIFCM843,00014.04.100االنشائية  الفلوجة

BROI1,751,13522.80.360األئتمان مصرفHASH200,0003.312.500اشور فندق

6,043,000100.007,692,785100.00

7,692,785الكلي مجموع6,043,000الكلي 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

2023/3/5

 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 عدد6,620,028

5المتدولة الشركات

0المرتفعة8,440,846

1المنخفضة

4المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HSAD19.25018.750-2.60السدير فندق

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)

IELI3,309,06939.20.790االلكترونية الصناعاتIELI4,202,49263.50.790االلكترونية الصناعات

HSAD1,853,87822.018.750السدير فندقITLI2,000,00030.20.850الخفيفة الصناعات

ITLI1,700,00020.10.850الخفيفة الصناعاتSILT200,0003.02.000البري للنقل العراقية

HISH1,177,89914.09.890عشتار فنادقHISH119,1001.89.890عشتار فنادق

SILT400,0004.72.000البري للنقل العراقيةHSAD98,4361.518.750السدير فندق

6,620,028100.008,440,846100.00

8,440,846الكلي مجموع6,620,028الكلي 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

2023/3/5

 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


