
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

650.08االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد649.73283,037,824 االغالق

27المتدولة الشركات0.05-% التغير نسبه

4المرتفعة0.35425,303,702-(نقطه)التغير مقدار

10المنخفضة

13المستقره333

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

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرفTZNI2.1002.2306.19لالتصاالت الخاتم

BMNS0.6500.630-3.08المنصور مصرفSMRI13.48013.8402.67العقارية  المعمورة

IHLI0.8200.800-2.44الصناعية الهاللBBOB1.6001.6201.25بغداد مصرف

IMAP2.1902.140-2.28الدوائية المنصورHBAG10.24010.2600.20بغداد فندق

IRMC4.4004.300-2.27الجاهزة االلبسة

IKLV1.5301.500-1.96اللقاحات النتاج الكندي

AISP11.10010.900-1.80البذور انتاج

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)

IBSD149,957,08835.32.930الغازية  بغدادBBOB59,555,00021.01.620بغداد مصرف

BBOB95,553,98722.51.620بغداد مصرفIBSD51,620,84618.22.930الغازية  بغداد

AISP46,175,63810.910.900البذور انتاجBMFI50,000,00017.70.210الموصل مصرف

IMAP26,933,4286.32.140الدوائية المنصورBGUC26,000,0009.20.150الخليج مصرف

TASC20,397,2524.87.630سيل اسياIHLI15,650,0005.50.800الصناعية الهالل

SMRI12,649,5003.013.840العقارية  المعمورةBCOI13,100,0004.60.510التجاري المصرف

IHLI12,523,0002.90.800الصناعية الهاللBIME12,650,0004.50.130االوسط الشرق مصرف

228,575,84680.76364,189,89285.63

425,303,702الكلي مجموع283,037,824الكلي 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

2023/3/8

 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 عدد7,185,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة10,498,000

2المنخفضة

1المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH12.00011.500-4.17اشور فندق

IFCM4.0504.000-1.23االنشائية  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)

IFCM6,740,00064.24.000االنشائية  الفلوجةBROI5,350,00074.50.380األئتمان مصرف

BROI2,033,00019.40.380األئتمان مصرفIFCM1,685,00023.54.000االنشائية  الفلوجة

HASH1,725,00016.411.500اشور فندقHASH150,0002.111.500اشور فندق

7,185,000100.0010,498,000100.00

10,498,000الكلي مجموع7,185,000الكلي 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

2023/3/8

 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 عدد11,284,851

5المتدولة الشركات

0المرتفعة13,009,225

2المنخفضة

3المستقره24

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IELI0.7700.750-2.60االلكترونية الصناعات

SILT1.9401.900-2.06البري للنقل 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)

IELI6,005,00046.20.750االلكترونية الصناعاتIELI8,020,00071.10.750االلكترونية الصناعات

HISH4,100,35031.59.880عشتار فنادقITLI2,000,00017.70.830الخفيفة الصناعات

ITLI1,660,00012.80.830الخفيفة الصناعاتSILT500,0004.41.900البري للنقل العراقية

SILT950,0007.31.900البري للنقل العراقيةHISH415,0003.79.880عشتار فنادق

IMCM293,8752.30.840الحديثة االنشائيةIMCM349,8513.10.840الحديثة االنشائية

11,284,851100.0013,009,225100.00

13,009,225الكلي مجموع11,284,851الكلي 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

2023/3/8

 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


