
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

637.06االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد641.82209,219,707 االغالق

24المتدولة الشركات0.75% التغير نسبه

7المرتفعة4.76296,252,027(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

13المستقره269

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

BTIB0.7900.700-11.39االسالمي الطيف مصرفBIME0.1200.1308.33االوسط الشرق مصرف

IKHC2.0001.900-5.00االنشائية  الخازرAAHP0.9501.0005.26الزراعي لالنتاج االهلية

IIDP1.0000.980-2.00للتمور  العراقيةBBOB1.6201.6803.70بغداد مصرف

AISP10.50010.450-0.48البذور انتاجSBPT29.00030.0003.45العام للنقل العراق بغداد

IITC15.00015.5003.33للسجاد العراقية

IMAP2.1202.1400.94الدوائية المنصور

TASC7.5007.5500.67سيل اسيا

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)

BBOB134,443,50045.41.680بغداد مصرفBBOB82,923,91339.61.680بغداد مصرف

IBSD43,920,12914.82.860الغازية  بغدادBGUC39,450,00018.90.150الخليج مصرف

IMAP20,003,8526.82.140الدوائية المنصورBCOI17,600,0008.40.500التجاري المصرف

SMRI19,840,8506.713.700العقارية  المعمورةIBSD15,401,6017.42.860الغازية  بغداد

TASC13,498,2874.67.550سيل اسياBSUC15,224,0007.30.200سومر مصرف

SKTA11,898,0504.03.050الكرخ العاب مدينةIMAP9,385,8594.52.140الدوائية المنصور

AISP11,490,3503.910.450البذور انتاجBMNS5,326,0292.50.600المنصور مصرف

185,311,40288.57255,095,01886.11

296,252,027الكلي مجموع209,219,707الكلي 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

2023/3/20

 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 عدد56,968,919

5المتدولة الشركات

1المرتفعة29,104,495

4المنخفضة

0المستقره48

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

HASH13.80011.900-13.77اشور فندقBUOI0.2800.33017.86االتحاد مصرف

BEFI0.1400.130-7.14االقتصاد مصرف

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

IFCM3.9203.900-0.51االنشائية  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)

IFCM15,143,89552.03.900االنشائية  الفلوجةBEFI25,978,84045.60.130االقتصاد مصرف

BUOI7,937,35127.30.330االتحاد مصرفBUOI25,920,57945.50.330االتحاد مصرف

BEFI3,377,24911.60.130االقتصاد مصرفIFCM3,879,5006.83.900االنشائية  الفلوجة

HASH2,266,0007.811.900اشور فندقBROI1,000,0001.80.380األئتمان مصرف

BROI380,0001.30.380األئتمان مصرفHASH190,0000.311.900اشور فندق

56,968,919100.0029,104,495100.00

29,104,495الكلي مجموع56,968,919الكلي 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

2023/3/20

 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 عدد32,583,394

3المتدولة الشركات

0المرتفعة21,896,310

2المنخفضة

1المستقره30

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

SILT1.9201.890-1.56البري للنقل العراقية

HISH9.5509.480-0.73عشتار 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)

HISH18,330,80083.79.480عشتار فنادقBBAY30,010,00092.10.080بابل مصرف

BBAY2,400,80011.00.080بابل مصرفHISH1,954,5006.09.480عشتار فنادق

SILT1,164,7105.31.890البري للنقل العراقيةSILT618,8941.91.890البري للنقل العراقية

32,583,394100.0021,896,310100.00

21,896,310الكلي مجموع32,583,394الكلي 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

2023/3/20

 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


