
 المالٌة االوراق هٌئة 

والدراسات التخطٌط دائرة 

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

645.14االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد640.90191,299,604 االغالق

21المتدولة الشركات0.66-% التغير نسبه

4المرتفعة4.24418,410,544-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره261

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

  التغٌر

%

HBAY97.00095.000-2.06بابل فندقBTIB0.8000.92015.00االسالمً الطٌف مصرف

AISP10.65010.500-1.41البذور انتاجBNOI1.2501.2701.60االهلً المصرف

IBSD2.9302.890-1.37الغازٌة  بغدادIMAP2.1002.1301.43الدوائٌة المنصور

BBOB1.6201.600-1.23بغداد مصرفIRMC4.3404.3500.23الجاهزة االلبسة

SMRI13.89013.830-0.43العقارٌة  المعمورة

TASC7.5707.550-0.26سٌل اسٌا

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

IBSD189,310,91545.22.890الغازٌة  بغدادIBSD64,909,04633.92.890الغازٌة  بغداد

BBOB60,539,76514.51.600بغداد مصرفBBOB37,627,18319.71.600بغداد مصرف

AISP40,774,5199.710.500البذور انتاجBUND30,000,00015.70.060المتحد المصرف

SMRI33,897,9508.113.830العقارٌة  المعمورةBCOI18,249,0009.50.500التجاري المصرف

TASC24,305,1885.87.550سٌل اسٌاIKLV11,200,0005.91.520اللقاحات النتاج الكندي

IMAP20,471,2504.92.130الدوائٌة المنصورIMAP9,735,0005.12.130الدوائٌة المنصور

IKLV17,023,0004.11.520اللقاحات النتاج الكنديBMFI6,000,0003.10.200الموصل مصرف

177,720,22992.90386,322,58692.33

418,410,544الكلي مجموع191,299,604الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم 

 التداول قيمة

الصفقات

2023/3/13

 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



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

34المدرجة الشركات عدد900,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة3,421,500

0المنخفضة

1المستقره5

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)

IFCM3,421,500100.03.800االنشائية  الفلوجةIFCM900,000100.03.800االنشائية  الفلوجة

900,000100.003,421,500100.00

3,421,500الكلي مجموع900,000الكلي 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

2023/3/13

ً االكثر الشركات التداول قيمة حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم  حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 المالية االوراق هيئة 

والدراسات التخطيط دائرة 

: بتاريخ (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

18المدرجة الشركات عدد6,515,040

4المتدولة الشركات

1المرتفعة7,502,579

2المنخفضة

1المستقره20

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

%

IELI0.7500.730-2.67االلكترونية الصناعاتIICM1.0701.0901.87الكارتون صناعات

HISH9.8809.850-0.30عشتار 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)

IELI4,237,67956.50.730االلكترونية الصناعاتIELI5,805,04089.10.730االلكترونية الصناعات

HISH2,462,50032.89.850عشتار فنادقINCP350,0005.41.950الكيمياوية الصناعات

INCP682,5009.11.950الكيمياوية الصناعاتHISH250,0003.89.850عشتار فنادق

IICM119,9001.61.090الكارتون صناعاتIICM110,0001.71.090الكارتون صناعات

6,515,040100.007,502,579100.00

7,502,579الكلي مجموع6,515,040الكلي 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

2023/3/13

 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


