
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

641.37االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد655.68618,261,300 االغالق

26المتدولة الشركات2.23% التغير نسبه

11المرتفعة14.31806,924,745(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

13المستقره451

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

IITC14.70014.500-1.36للسجاد العراقيةHBAY90.00099.00010.00بابل فندق

IBSD3.0002.980-0.67الغازية  بغدادBTIB0.7400.8008.11االسالمي الطيف مصرف

BBOB1.5301.6507.84بغداد مصرف

BSUC0.2000.2105.00سومر مصرف

BMNS0.6300.6503.17المنصور مصرف

AISP10.79011.1102.97البذور انتاج

SMRI13.29013.4801.43العقارية  المعمورة

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)

BBOB295,935,93336.71.650بغداد مصرفBSUC191,000,00030.90.210سومر مصرف

IBSD186,920,65023.22.980الغازية  بغدادBBOB186,207,47130.11.650بغداد مصرف

TASC138,441,64117.27.690سيل اسياIBSD62,820,00010.22.980الغازية  بغداد

AISP43,923,7605.411.110البذور انتاجBIBI55,000,0008.90.250االستثمار مصرف

BSUC38,210,0004.70.210سومر مصرفBGUC31,348,0005.10.150الخليج مصرف

SMRI17,059,9742.113.480العقارية  المعمورةBIME20,000,0583.20.130االوسط الشرق مصرف

BIBI13,750,0001.70.250االستثمار مصرفTASC18,073,2602.97.690سيل اسيا

564,448,78991.30734,241,95890.99

806,924,745الكلي مجموع618,261,300الكلي 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

2023/3/6

 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 عدد8,001,248

1المتدولة الشركات

0المرتفعة32,598,324

0المنخفضة

1المستقره60

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)

IFCM32,598,324100.04.100االنشائية  الفلوجةIFCM8,001,248100.04.100االنشائية  الفلوجة

8,001,248100.0032,598,324100.00

32,598,324الكلي مجموع8,001,248الكلي 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

2023/3/6

ً 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 عدد8,556,799

4المتدولة الشركات

0المرتفعة15,501,547

3المنخفضة

1المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SILT2.0001.920-4.00البري للنقل العراقية

IELI0.7900.770-2.53االلكترونية الصناعات

ITLI0.8500.840-1.18الخفيفة الصناعات

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)

HPAL8,599,72755.518.900فلسطين فندقIELI6,338,30074.10.770االلكترونية الصناعات

IELI4,880,49131.50.770االلكترونية الصناعاتITLI1,263,48714.80.840الخفيفة الصناعات

ITLI1,061,3296.80.840الخفيفة الصناعاتSILT500,0005.81.920البري للنقل العراقية

SILT960,0006.21.920البري للنقل العراقيةHPAL455,0125.318.900فلسطين فندق

8,556,799100.0015,501,547100.00

15,501,547الكلي مجموع8,556,799الكلي 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

2023/3/6

 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


