
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

649.73االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد643.89484,089,649 االغالق

28المتدولة الشركات0.90-% التغير نسبه

4المرتفعة5.84501,332,397-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

11المستقره374

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

BMFI0.2100.200-4.76الموصل مصرفIKLV1.5001.5201.33اللقاحات النتاج الكندي

BIIB0.4700.450-4.26االسالمي  المصرفIRMC4.3004.3400.93الجاهزة االلبسة

HBAG10.26010.000-2.53بغداد فندقTZNI2.2302.2400.45لالتصاالت الخاتم

HBAY99.00097.000-2.02بابل فندقSMRI13.84013.8900.36العقارية  المعمورة

IMAP2.1402.100-1.87الدوائية المنصور

IBSD2.9302.880-1.71الغازية  بغداد

SBPT30.00029.500-1.67العام 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)

AISP187,989,51437.510.750البذور انتاجBIBI194,150,65340.10.250االستثمار مصرف

BBOB99,010,13319.71.610بغداد مصرفBUND65,300,00013.50.060المتحد المصرف

BIBI48,537,6639.70.250االستثمار مصرفBBOB61,662,11712.71.610بغداد مصرف

IBSD35,549,6247.12.880الغازية  بغدادBGUC37,000,0007.60.150الخليج مصرف

TASC26,097,1975.27.570سيل اسياBSUC31,050,0006.40.190سومر مصرف

IMAP24,870,9025.02.100الدوائية المنصورBIME18,000,0003.70.130االوسط الشرق مصرف

SMRI14,982,3503.013.890العقارية  المعمورةAISP17,553,9923.610.750البذور انتاج

424,716,76287.74437,037,38487.18

501,332,397الكلي مجموع484,089,649الكلي 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

2023/3/9

 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 عدد16,057,788

3المتدولة الشركات

1المرتفعة20,224,104

1المنخفضة

1المستقره30

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

IFCM4.0003.900-2.50االنشائية  الفلوجةBROI0.3800.3902.63األئتمان 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)

IFCM15,635,99677.33.900االنشائية  الفلوجةBROI11,626,59972.40.390األئتمان مصرف

BROI4,488,10822.20.390األئتمان مصرفIFCM3,954,99924.63.900االنشائية  الفلوجة

BLAD100,0000.50.210االسالمي العطاء مصرفBLAD476,1903.00.210االسالمي العطاء مصرف

16,057,788100.0020,224,104100.00

20,224,104الكلي مجموع16,057,788الكلي 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

2023/3/9

 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 عدد17,005,780

4المتدولة الشركات

3المرتفعة48,261,555

1المنخفضة

0المستقره22

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

HISH9.8809.750-1.32عشتار فنادقSILT1.9001.9904.74البري للنقل العراقية

IICM1.0501.0701.90الكارتون صناعات

HPAL18.90019.0000.53فلسطين فندق

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)

SILT28,528,00059.11.990البري للنقل العراقيةSILT14,400,00084.71.990البري للنقل العراقية

HISH18,142,55537.69.750عشتار فنادقHISH1,860,78010.99.750عشتار فنادق

HPAL855,0001.819.000فلسطين فندقIICM700,0004.11.070الكارتون صناعات

IICM736,0001.51.070الكارتون صناعاتHPAL45,0000.319.000فلسطين فندق

17,005,780100.0048,261,555100.00

48,261,555الكلي مجموع17,005,780الكلي 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

2023/3/9

 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


