
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

640.90االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد634.47338,281,559 االغالق

26المتدولة الشركات1.00-% التغير نسبه

4المرتفعة6.43614,020,750-(نقطه)التغير مقدار

14المنخفضة

8المستقره379

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

IMOS8.0007.000-12.50الحديثة الخياطةIHLI0.7700.8206.49الصناعية الهالل

IIEW9.9509.100-8.54الهندسية لالعمال العراقيةIKLV1.5201.5501.97اللقاحات النتاج الكندي

BIME0.1300.120-7.69االوسط الشرق مصرفHBAY95.00096.0101.06بابل فندق

BCOI0.5000.480-4.00التجاري المصرفBNOI1.2701.2800.79االهلي المصرف

BMNS0.6300.610-3.17المنصور مصرف

HBAG10.0009.750-2.50بغداد فندق

IMAP2.1302.080-2.35الدوائية المنصور

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)

IBSD150,722,35524.52.850الغازية  بغدادBBOB62,575,00018.51.600بغداد مصرف

BBOB100,120,00016.31.600بغداد مصرفIBSD52,797,77815.62.850الغازية  بغداد

AISP83,759,01113.610.380البذور انتاجBNOI46,005,00013.61.280االهلي المصرف

TASC82,593,42013.57.500سيل اسياBGUC45,185,00013.40.150الخليج مصرف

BNOI58,657,4009.61.280االهلي المصرفBIME44,865,99113.30.120االوسط الشرق مصرف

SMRI49,271,0008.013.810العقارية  المعمورةBCOI29,951,0008.90.480التجاري المصرف

IITC15,146,6002.514.500للسجاد العراقيةTASC11,007,4563.37.500سيل اسيا

292,387,22586.43540,269,78687.99

614,020,750الكلي مجموع338,281,559الكلي 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

2023/3/14

 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 عدد1,782,249

1المتدولة الشركات

0المرتفعة6,776,119

0المنخفضة

1المستقره9

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)

IFCM6,776,119100.03.800االنشائية  الفلوجةIFCM1,782,249100.03.800االنشائية  الفلوجة

1,782,249100.006,776,119100.00

6,776,119الكلي مجموع1,782,249الكلي 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

2023/3/14

ً 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 عدد24,710,699

6المتدولة الشركات

0المرتفعة41,034,583

5المنخفضة

1المستقره53

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SILT1.9901.900-4.52البري للنقل العراقية

SIGT1.2501.200-4.00النفطية المنتجات نقل

INCP1.9501.900-2.56الكيمياوية الصناعات

IELI0.7300.720-1.37االلكترونية الصناعات

HISH9.8509.750-1.02عشتار 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)

INCP18,990,66546.31.900الكيمياوية الصناعاتIELI10,030,00040.60.720االلكترونية الصناعات

HISH9,275,05622.69.750عشتار فنادقINCP9,995,08740.41.900الكيمياوية الصناعات

IELI7,241,60017.60.720االلكترونية الصناعاتSIGT2,000,0008.11.200النفطية المنتجات نقل

SILT2,850,0006.91.900البري للنقل العراقيةSILT1,500,0006.11.900البري للنقل العراقية

SIGT2,420,0005.91.200النفطية المنتجات نقلHISH948,2203.89.750عشتار فنادق

IICM257,2620.61.090الكارتون صناعاتIICM237,3921.01.090الكارتون صناعات

24,710,699100.0041,034,583100.00

41,034,583الكلي مجموع24,710,699الكلي 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

2023/3/14

 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


