
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

637.11االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد637.14207,153,074 االغالق

25المتدولة الشركات0.00% التغير نسبه

8المرتفعة0.03335,263,505(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

10المستقره238

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 المصرفBSUC0.1900.2005.26سومر مصرف

HTVM6.4006.250-2.34الموصل سدIRMC4.3504.5003.45الجاهزة االلبسة

BCOI0.5100.500-1.96التجاري المصرفSNUC0.6400.6603.13للمقاوالت النخبة

BMNS0.6400.630-1.56المنصور مصرفIMAP2.0802.1302.40الدوائية المنصور

BNOI1.3101.290-1.53االهلي المصرفHMAN34.00034.7502.21المنصور فندق

SMRI13.39013.330-0.45العقارية  المعمورةAIPM5.4505.5000.92اللحوم تسويق

SKTA3.0603.050-0.33الكرخ العاب مدينةHNTI11.40011.5000.88السياحية االستثمارات

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)

TASC87,815,64426.27.610سيل اسياBUND78,040,12337.70.060المتحد المصرف

BNOI65,240,36019.51.290االهلي المصرفBNOI50,477,00024.41.290االهلي المصرف

IBSD35,904,09110.73.000الغازية  بغدادIBSD12,070,4705.83.000الغازية  بغداد

SMRI31,007,2679.213.330العقارية  المعمورةTASC11,564,4905.67.610سيل اسيا

AISP19,872,5005.910.700البذور انتاجBCOI10,600,0005.10.500التجاري المصرف

IMAP18,863,2515.62.130الدوائية المنصورIMAP8,888,6914.32.130الدوائية المنصور

IMOS12,950,0003.97.000الحديثة الخياطةBBOB8,537,2334.11.470بغداد مصرف

180,178,00786.98271,653,11381.03

335,263,505الكلي مجموع207,153,074الكلي 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

2023/3/2

 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 عدد13,337,778

3المتدولة الشركات

0المرتفعة15,409,351

3المنخفضة

0المستقره13

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH14.44013.500-6.51اشور فندق

IFCM4.2504.050-4.71االنشائية  الفلوجة

BROI0.3600.350-2.78األئتمان مصرف

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)

IFCM9,241,06760.04.050االنشائية  الفلوجةBROI10,886,52781.60.350األئتمان مصرف

BROI3,810,28424.70.350األئتمان مصرفIFCM2,281,25117.14.050االنشائية  الفلوجة

HASH2,358,00015.313.500اشور فندقHASH170,0001.313.500اشور فندق

13,337,778100.0015,409,351100.00

15,409,351الكلي مجموع13,337,778الكلي 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

2023/3/2

 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 عدد21,461,380

6المتدولة الشركات

2المرتفعة47,871,881

3المنخفضة

1المستقره51

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

HSAD19.86019.250-3.07السدير فندقHPAL18.10018.9004.42فلسطين فندق

IELI0.8100.790-2.47االلكترونية الصناعاتSILT1.9602.0002.04البري للنقل العراقية

HISH9.9009.890-0.10عشتار 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)

SILT17,855,00037.32.000البري للنقل العراقيةIELI10,500,00048.90.790االلكترونية الصناعات

HISH13,122,44027.49.890عشتار فنادقSILT9,150,00042.62.000البري للنقل العراقية

IELI8,315,00017.40.790االلكترونية الصناعاتHISH1,326,0006.29.890عشتار فنادق

HPAL4,748,9009.918.900فلسطين فندقHPAL251,0001.218.900فلسطين فندق

HSAD3,753,7507.819.250السدير فندقHSAD195,0000.919.250السدير فندق

INCP76,7910.21.950الكيمياوية الصناعاتINCP39,3800.21.950الكيمياوية الصناعات

21,461,380100.0047,871,881100.00

47,871,881الكلي مجموع21,461,380الكلي 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

2023/3/2

 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


