
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

634.47االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد634.57115,202,176 االغالق

23المتدولة الشركات0.02% التغير نسبه

8المرتفعة0.10244,172,147(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

7المستقره240

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

IKHC2.2802.150-5.70االنشائية  الخازرIITC14.50015.0003.45للسجاد العراقية

BASH0.3800.370-2.63اشور مصرفBIIB0.4400.4502.27االسالمي  المصرف

BMNS0.6100.600-1.64المنصور مصرفBCOI0.4800.4902.08التجاري المصرف

AISP10.38010.270-1.06البذور انتاجIMAP2.0802.1101.44الدوائية المنصور

SBPT29.16029.000-0.55العام للنقل العراق بغدادIHLI0.8200.8301.22الصناعية الهالل

HBAG9.7509.700-0.51بغداد فندقIRMC4.3504.3900.92الجاهزة االلبسة

IBSD2.8502.840-0.35الغازية  بغدادTZNI2.2402.2600.89لالتصاالت الخاتم

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)

AISP55,089,61122.610.270البذور انتاجBGUC25,000,00021.70.150الخليج مصرف

TASC43,555,63517.87.500سيل اسياBBOB18,412,25416.01.610بغداد مصرف

BBOB29,504,60612.11.610بغداد مصرفBCOI12,801,00011.10.490التجاري المصرف

IBSD27,258,18111.22.840الغازية  بغدادBASH11,813,00010.30.370اشور مصرف

SBPT18,720,2507.729.000العام للنقل العراق بغدادBIME10,564,2179.20.120االوسط الشرق مصرف

IITC16,125,0006.615.000للسجاد العراقيةIBSD9,626,4728.42.840الغازية  بغداد

SMRI10,498,0714.313.780العقارية  المعمورةTASC5,807,4185.07.500سيل اسيا

94,024,36181.62200,751,35482.22

244,172,147الكلي مجموع115,202,176الكلي 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

2023/3/15

 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 عدد5,500,000

2المتدولة الشركات

2المرتفعة18,185,000

0المنخفضة

0المستقره22

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BUOI0.2000.24020.00االتحاد مصرف

IFCM3.8003.9503.95االنشائية  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)

IFCM17,945,00098.73.950االنشائية  الفلوجةIFCM4,500,00081.83.950االنشائية  الفلوجة

BUOI240,0001.30.240االتحاد مصرفBUOI1,000,00018.20.240االتحاد مصرف

5,500,000100.0018,185,000100.00

18,185,000الكلي مجموع5,500,000الكلي 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

2023/3/15

ربحية 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 عدد15,001,234

5المتدولة الشركات

1المرتفعة25,696,241

3المنخفضة

1المستقره35

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

IELI0.7200.710-1.39االلكترونية الصناعاتSILT1.9001.9502.63البري للنقل العراقية

IICM1.0901.080-0.92الكارتون صناعات

HISH9.7509.680-0.72عشتار 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)

SILT11,710,50045.61.950البري للنقل العراقيةSILT6,300,00042.01.950البري للنقل العراقية

HISH7,231,71228.19.680عشتار فنادقIELI5,048,91233.70.710االلكترونية الصناعات

IELI3,594,72814.00.710االلكترونية الصناعاتIICM2,870,00019.11.080الكارتون صناعات

IICM3,099,60012.11.080الكارتون صناعاتHISH750,9005.09.680عشتار فنادق

INCP59,7020.21.900الكيمياوية الصناعاتINCP31,4220.21.900الكيمياوية الصناعات

15,001,234100.0025,696,241100.00

25,696,241الكلي مجموع15,001,234الكلي 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

2023/3/15

 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


