
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

636.16االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد637.0670,126,780 االغالق

23المتدولة الشركات0.14% التغير نسبه

7المرتفعة0.90184,730,197(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره227

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HNTI11.49011.000-4.26السياحية االستثماراتBSUC0.1900.2005.26سومر مصرف

IHLI0.7800.770-1.28الصناعية الهاللTZNI2.2502.3504.44لالتصاالت الخاتم

IMAP2.1302.120-0.47الدوائية المنصورBIBI0.2500.2604.00االستثمار مصرف

IBSD2.8702.860-0.35الغازية  بغدادBCOI0.4900.5002.04التجاري المصرف

IRMC4.3504.4101.38الجاهزة االلبسة

IKLV1.5201.5300.66اللقاحات النتاج الكندي

AISP10.49010.5000.10البذور انتاج

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)

IBSD74,146,80140.12.860الغازية  بغدادIBSD25,992,90237.12.860الغازية  بغداد

AISP38,731,25021.010.500البذور انتاجBCOI6,800,0009.70.500التجاري المصرف

TASC21,006,75011.47.500سيل اسياBSUC6,158,6668.80.200سومر مصرف

SMRI10,645,8775.813.700العقارية  المعمورةIHLI5,392,8757.70.770الصناعية الهالل

SBPT6,829,5003.729.000العام للنقل العراق بغدادBIBI4,179,4666.00.260االستثمار مصرف

BBOB6,480,0003.51.620بغداد مصرفIKLV4,000,0005.71.530اللقاحات النتاج الكندي

IKLV6,120,0003.31.530اللقاحات النتاج الكنديBBOB4,000,0005.71.620بغداد مصرف

56,523,90980.60163,960,17888.76

184,730,197الكلي مجموع70,126,780الكلي 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

2023/3/19

 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 عدد2,676,467

1المتدولة الشركات

0المرتفعة10,568,573

1المنخفضة

0المستقره19

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IFCM3.9503.920-0.76االنشائية  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)

IFCM10,568,573100.03.920االنشائية  الفلوجةIFCM2,676,467100.03.920االنشائية  الفلوجة

2,676,467100.0010,568,573100.00

10,568,573الكلي مجموع2,676,467الكلي 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

2023/3/19

 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



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

: بتاريخ (المفصحة غير الشركات) التداول جلســة ملخص
 

18المدرجة الشركات عدد7,183,292

6المتدولة الشركات

1المرتفعة34,808,165

2المنخفضة

3المستقره29

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SILT2.0001.920-4.00البري للنقل العراقيةINCP1.9001.9402.11الكيمياوية الصناعات

HISH9.6009.550-0.52عشتار 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)

HISH27,259,00078.39.550عشتار فنادقHISH2,840,00039.59.550عشتار فنادق

INCP4,007,29511.51.940الكيمياوية الصناعاتINCP2,098,89229.21.940الكيمياوية الصناعات

SILT3,072,0008.81.920البري للنقل العراقيةSILT1,600,00022.31.920البري للنقل العراقية

IELI355,0001.00.710االلكترونية الصناعاتIELI500,0007.00.710االلكترونية الصناعات

ITLI107,5200.30.800الخفيفة الصناعاتITLI134,4001.90.800الخفيفة الصناعات

AMAP7,3500.020.720الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP10,0000.10.720الحيواني لالنتاج الحديثة

7,183,292100.0034,808,165100.00

34,808,165الكلي مجموع7,183,292الكلي 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

2023/3/19

 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


