
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

637.07االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد637.11736,495,395 االغالق

26المتدولة الشركات0.01% التغير نسبه

5المرتفعة0.041,092,860,432(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

8المستقره605

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

BGUC0.1600.150-6.25الخليج مصرفHBAG9.2509.8406.38بغداد فندق

AIPM5.7505.450-5.22اللحوم تسويقBNOI1.2601.3103.97االهلي المصرف

BSUC0.2000.190-5.00سومر مصرفIBSD2.9503.0001.69الغازية  بغداد

BMFI0.2200.210-4.55الموصل مصرفIITC14.80014.9000.68للسجاد العراقية

IRMC4.5004.350-3.33الجاهزة االلبسةAISP10.65010.7000.47البذور انتاج

IMAP2.1402.080-2.80الدوائية المنصور

IIDP1.0201.000-1.96للتمور  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)

IBSD416,167,33338.13.000الغازية  بغدادBBOB222,175,00030.21.470بغداد مصرف

BBOB318,758,06129.21.470بغداد مصرفBGUC139,622,61619.00.150الخليج مصرف

BNOI176,538,12116.21.310االهلي المصرفIBSD138,598,13818.83.000الغازية  بغداد

AISP47,465,5004.310.700البذور انتاجBNOI136,250,00218.51.310االهلي المصرف

TASC36,592,7733.37.560سيل اسياBCOI25,426,9853.50.510التجاري المصرف

BGUC20,973,3921.90.150الخليج مصرفBIME21,000,0002.90.130االوسط الشرق مصرف

BCOI12,967,7621.20.510التجاري المصرفBMFI14,900,1002.00.210الموصل مصرف

697,972,84194.771,029,462,94294.20

1,092,860,432الكلي مجموع736,495,395الكلي 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

2023/3/1

 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 عدد7,273,499

5المتدولة الشركات

3المرتفعة8,029,040

0المنخفضة

2المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

IFCM4.0104.2505.99االنشائية  الفلوجة

HASH13.98014.4403.29اشور فندق

NDSA0.6500.6601.54للتأمين 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)

IFCM4,489,04055.94.250االنشائية  الفلوجةBROI4,066,66655.90.360األئتمان مصرف

BROI1,464,00018.20.360األئتمان مصرفNDSA2,000,00027.50.660للتأمين السالم دار

NDSA1,320,00016.40.660للتأمين السالم دارIFCM1,056,83314.54.250االنشائية  الفلوجة

HASH722,0009.014.440اشور فندقBZII100,0001.40.340العراق زين مصرف

BZII34,0000.40.340العراق زين مصرفHASH50,0000.714.440اشور فندق

7,273,499100.008,029,040100.00

8,029,040الكلي مجموع7,273,499الكلي 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

2023/3/1

ربحية 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 عدد28,088,733

9المتدولة الشركات

4المرتفعة78,716,755

3المنخفضة

2المستقره72

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

HPAL19.00018.100-4.74فلسطين فندقSILT1.8701.9604.81البري للنقل العراقية

IMCM0.9200.880-4.35الحديثة االنشائيةAMAP0.6600.6904.55الحيواني لالنتاج الحديثة

IELI0.8200.810-1.22االلكترونية الصناعاتIICM1.0301.0501.94الكارتون صناعات

HISH9.8509.9000.51عشتار 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)

SILT36,776,00046.71.960البري للنقل العراقيةSILT18,800,00066.91.960البري للنقل العراقية

HISH29,741,35637.89.900عشتار فنادقIELI3,757,00013.40.810االلكترونية الصناعات

HPAL5,105,0006.518.100فلسطين فندقHISH3,001,48210.79.900عشتار فنادق

IELI3,063,2403.90.810االلكترونية الصناعاتITLI1,861,8536.60.850الخفيفة الصناعات

HSAD2,152,7842.719.860السدير فندقHPAL270,0001.018.100فلسطين فندق

ITLI1,582,5752.00.850الخفيفة الصناعاتIICM250,0000.91.050الكارتون صناعات

IICM262,5000.31.050الكارتون صناعاتHSAD108,3980.419.860السدير فندق

28,048,73399.8678,683,45599.96

78,716,755الكلي مجموع28,088,733الكلي 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

2023/3/1

 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


