
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

634.57االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد636.16143,302,631 االغالق

25المتدولة الشركات0.25% التغير نسبه

6المرتفعة1.59344,866,925(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

10المستقره306

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

BTIB0.9200.790-14.13االسالمي الطيف مصرفHKAR1.0001.10010.00كربالء رحاب

IKHC2.1502.000-6.98االنشائية  الخازرAISP10.27010.4902.14البذور انتاج

IHLI0.8300.780-6.02الصناعية الهاللBNOI1.2801.3001.56االهلي المصرف

IKLV1.5501.520-1.94اللقاحات النتاج الكنديIBSD2.8402.8701.06الغازية  بغداد

IRMC4.3904.350-0.91الجاهزة االلبسةIMAP2.1102.1300.95الدوائية المنصور

SMRI13.78013.700-0.58العقارية  المعمورةBBOB1.6101.6200.62بغداد مصرف

HBAY96.01095.500-0.53بابل 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)

AISP127,492,95237.010.490البذور انتاجBBOB27,064,86418.91.620بغداد مصرف

TASC45,129,55813.17.500سيل اسياIHLI22,570,00015.70.780الصناعية الهالل

BBOB43,606,23712.61.620بغداد مصرفBUND20,999,95014.70.060المتحد المصرف

IBSD36,269,35210.52.870الغازية  بغدادBMNS15,000,00010.50.600المنصور مصرف

HBAY19,100,0005.595.500بابل فندقIBSD12,670,2498.82.870الغازية  بغداد

IHLI17,182,1005.00.780الصناعية الهاللAISP12,142,1438.510.490البذور انتاج

HBAG9,207,0002.79.680بغداد فندقBNOI6,579,7154.61.300االهلي المصرف

117,026,92181.66297,987,19986.41

344,866,925الكلي مجموع143,302,631الكلي 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

2023/3/16

 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 عدد21,308,000

3المتداولة الشركات

1المرتفعة23,067,950

1المنخفضة

1المستقره44

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

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرفBUOI0.2400.28016.67االتحاد 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)

IFCM17,978,00077.93.950االنشائية  الفلوجةBUOI10,743,00050.40.280االتحاد مصرف

BUOI2,749,95011.90.280االتحاد مصرفBROI6,000,00028.20.390األئتمان مصرف

BROI2,340,00010.10.390األئتمان مصرفIFCM4,565,00021.43.950االنشائية  الفلوجة

21,308,000100.0023,067,950100.00

23,067,950الكلي مجموع21,308,000الكلي 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

2023/3/16

 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 عدد22,146,208

6المتدولة الشركات

1المرتفعة37,519,471

3المنخفضة

2المستقره37

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

ITLI0.8300.800-3.61الخفيفة الصناعاتSILT1.9502.0002.56البري للنقل العراقية

IICM1.0801.070-0.93الكارتون صناعات

HISH9.6809.600-0.83عشتار 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)

INCP9,834,28226.21.900الكيمياوية الصناعاتIELI6,670,27030.10.710االلكترونية الصناعات

HISH9,605,00025.69.600عشتار فنادقINCP5,175,93823.41.900الكيمياوية الصناعات

SILT8,600,00022.92.000البري للنقل العراقيةSILT4,300,00019.42.000البري للنقل العراقية

IELI4,670,18912.40.710االلكترونية الصناعاتIICM3,000,00013.51.070الكارتون صناعات

IICM3,210,0008.61.070الكارتون صناعاتITLI2,000,0009.00.800الخفيفة الصناعات

ITLI1,600,0004.30.800الخفيفة الصناعاتHISH1,000,0004.59.600عشتار فنادق

22,146,208100.0037,519,471100.00

37,519,471الكلي مجموع22,146,208الكلي 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

2023/3/16

 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


