
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

643.89االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد645.1468,462,934 االغالق

16المتدولة الشركات0.19% التغير نسبه

2المرتفعة1.25156,780,810(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

8المستقره137

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

AIPM5.5005.000-9.09اللحوم تسويقIBSD2.8802.9301.74الغازية  بغداد

BNOI1.2901.250-3.10االهلي المصرفBBOB1.6101.6200.62بغداد مصرف

IHLI0.7900.770-2.53الصناعية الهالل

BCOI0.5100.500-1.96التجاري المصرف

AISP10.75010.650-0.93البذور انتاج

IIEW10.0009.950-0.50الهندسية لالعمال 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)

IBSD54,766,51034.92.930الغازية  بغدادIBSD19,024,00027.82.930الغازية  بغداد

BBOB25,839,59416.51.620بغداد مصرفBBOB16,000,00023.41.620بغداد مصرف

AISP17,073,81010.910.650البذور انتاجBCOI12,500,00018.30.500التجاري المصرف

IMAP15,542,5929.92.100الدوائية المنصورIMAP7,297,52010.72.100الدوائية المنصور

TASC13,626,0008.77.570سيل اسياIIDP3,500,0005.11.000للتمور  العراقية

SMRI8,672,0505.513.890العقارية  المعمورةIHLI3,100,0004.50.770الصناعية الهالل

HBAG7,000,0004.510.000بغداد فندقTASC1,800,0002.67.570سيل اسيا

63,221,52092.34142,520,55690.90

156,780,810الكلي مجموع68,462,934الكلي 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

2023/3/12

 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 عدد5,012,000

3المتدولة الشركات

2المرتفعة8,869,600

1المنخفضة

0المستقره10

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

IFCM3.9003.800-2.56االنشائية  الفلوجةHASH11.50013.80020.00اشور فندق

BROI0.3900.4002.56األئتمان 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)

IFCM7,642,00086.23.800االنشائية  الفلوجةBROI3,000,00059.90.400األئتمان مصرف

BROI1,200,00013.50.400األئتمان مصرفIFCM2,010,00040.13.800االنشائية  الفلوجة

HASH27,6000.313.800اشور فندقHASH2,0000.013.800اشور فندق

5,012,000100.008,869,600100.00

8,869,600الكلي مجموع5,012,000الكلي 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

2023/3/12

 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 عدد710,408

3المتدولة الشركات

1المرتفعة7,649,731

2المنخفضة

0المستقره6

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

HSAD18.75018.500-1.33السدير فندقHISH9.7509.8801.33عشتار فنادق

HPAL19.00018.950-0.26فلسطين 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)

HISH6,327,23182.79.880عشتار فنادقHISH640,40890.19.880عشتار فنادق

HPAL1,137,50014.918.950فلسطين فندقHPAL60,0008.418.950فلسطين فندق

HSAD185,0002.418.500السدير فندقHSAD10,0001.418.500السدير فندق

710,408100.007,649,731100.00

7,649,731الكلي مجموع710,408الكلي 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

2023/3/12

 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


