
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

655.68االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد650.08586,692,333 االغالق

30المتدولة الشركات0.85-% التغير نسبه

6المرتفعة5.60732,342,919-(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

12المستقره471

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

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفIMOS7.0008.00014.29الحديثة الخياطة

BSUC0.2100.190-9.52سومر مصرفTZNI1.9002.10010.53لالتصاالت الخاتم

BBOB1.6501.600-3.03بغداد مصرفBIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

IHLI0.8400.820-2.38الصناعية الهاللIKHC2.2002.2803.64االنشائية  الخازر

IRMC4.5004.400-2.22الجاهزة االلبسةIMAP2.1302.1902.82الدوائية المنصور

BIIB0.4800.470-2.08االسالمي  المصرفHBAG9.98010.2402.61بغداد فندق

SBPT30.50030.010-1.61العام للنقل العراق 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)

BBOB246,834,15033.71.600بغداد مصرفBSUC199,015,00033.90.190سومر مصرف

IBSD124,818,51517.02.950الغازية  بغدادBBOB153,950,00026.21.600بغداد مصرف

IMAP78,243,20410.72.190الدوائية المنصورBGUC50,175,2218.60.150الخليج مصرف

AISP67,888,5509.311.100البذور انتاجIBSD42,282,6047.22.950الغازية  بغداد

SMRI41,991,4505.713.480العقارية  المعمورةBMFI40,144,9006.80.210الموصل مصرف

BSUC37,812,8505.20.190سومر مصرفIMAP36,094,5416.22.190الدوائية المنصور

BNOI35,100,0004.81.300االهلي المصرفBNOI27,000,0004.61.300االهلي المصرف

548,662,26693.52632,688,71986.39

732,342,919الكلي مجموع586,692,333الكلي 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

2023/3/7

 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 عدد54,949,509

3المتدولة الشركات

1المرتفعة34,064,218

2المنخفضة

0المستقره40

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

HASH12.50012.000-4.00اشور فندقBROI0.3600.3805.56األئتمان مصرف

IFCM4.1004.050-1.22االنشائية  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)

BROI19,586,71857.50.380األئتمان مصرفBROI52,669,50995.90.380األئتمان مصرف

HASH7,967,50023.412.000اشور فندقIFCM1,600,0002.94.050االنشائية  الفلوجة

IFCM6,510,00019.14.050االنشائية  الفلوجةHASH680,0001.212.000اشور فندق

54,949,509100.0034,064,218100.00

34,064,218الكلي مجموع54,949,509الكلي 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

2023/3/7

 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 عدد8,912,447

6المتدولة الشركات

2المرتفعة11,712,275

3المنخفضة

1المستقره18

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

IMCM0.8800.840-4.55الحديثة االنشائيةAMAP0.6900.7204.35الحيواني لالنتاج الحديثة

ITLI0.8400.830-1.19الخفيفة الصناعاتSILT1.9201.9401.04البري للنقل العراقية

HISH9.8909.880-0.10عشتار 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)

SILT5,820,00049.71.940البري للنقل العراقيةITLI5,394,66160.50.830الخفيفة الصناعات

ITLI4,477,56938.20.830الخفيفة الصناعاتSILT3,000,00033.71.940البري للنقل العراقية

HISH1,087,1009.39.880عشتار فنادقIMCM200,0002.20.840الحديثة االنشائية

IMCM168,0001.40.840الحديثة االنشائيةIELI200,0002.20.770االلكترونية الصناعات

IELI154,0001.30.770االلكترونية الصناعاتHISH110,0001.29.880عشتار فنادق

AMAP5,6060.10.720الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP7,7860.10.720الحيواني لالنتاج الحديثة

8,912,447100.0011,712,275100.00

11,712,275الكلي مجموع8,912,447الكلي 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

2023/3/7

 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


