
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

641.82االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد643.96306,004,834 االغالق

24المتدولة الشركات0.33% التغير نسبه

8المرتفعة2.14742,644,644(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

10المستقره586

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

IKHC1.9001.800-5.26االنشائية  الخازرIMOS7.0007.5007.14الحديثة الخياطة

BSUC0.2000.190-5.00سومر مصرفBNOI1.3001.3705.38االهلي المصرف

SBPT30.00029.300-2.33العام للنقل العراق بغدادIMAP2.1402.2404.67الدوائية المنصور

BMNS0.6000.590-1.67المنصور مصرفBBOB1.6801.7403.57بغداد مصرف

IBSD2.8602.840-0.70الغازية  بغدادIRMC4.4104.4500.91الجاهزة االلبسة

HBAY95.50095.000-0.52بابل فندقTASC7.5507.6000.66سيل اسيا

AISP10.45010.5000.48البذور 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)

TASC165,685,87422.37.600سيل اسياIMAP50,885,00016.62.240الدوائية المنصور

IBSD132,041,23317.82.840الغازية  بغدادIBSD46,757,83615.32.840الغازية  بغداد

IMAP112,739,70015.22.240الدوائية المنصورBMNS45,712,34514.90.590المنصور مصرف

SMRI93,908,00012.613.700العقارية  المعمورةBNOI37,024,78512.11.370االهلي المصرف

BBOB60,212,3718.11.740بغداد مصرفBBOB35,365,78511.61.740بغداد مصرف

BNOI50,113,8496.71.370االهلي المصرفBCOI25,816,4828.40.500التجاري المصرف

AISP42,475,6175.710.500البذور انتاجTASC21,810,9117.17.600سيل اسيا

263,373,14486.07657,176,64488.49

742,644,644الكلي مجموع306,004,834الكلي 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

2023/3/22

 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 عدد37,004,682

3المتدولة الشركات

2المرتفعة22,628,102

0المنخفضة

1المستقره51

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BEFI0.1300.15015.38االقتصاد مصرف

BUOI0.3300.3609.09االتحاد 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)

IFCM15,054,60066.53.900االنشائية  الفلوجةBEFI19,904,68253.80.150االقتصاد مصرف

BUOI4,837,80021.40.360االتحاد مصرفBUOI13,240,00035.80.360االتحاد مصرف

BEFI2,735,70212.10.150االقتصاد مصرفIFCM3,860,00010.43.900االنشائية  الفلوجة

37,004,682100.0022,628,102100.00

22,628,102الكلي مجموع37,004,682الكلي 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

2023/3/22

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 عدد3,504,995

5المتدولة الشركات

1المرتفعة19,493,246

3المنخفضة

1المستقره21

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

AMAP0.7200.690-4.17الحيواني لالنتاج الحديثةHISH9.4809.5000.21عشتار فنادق

HSAD18.50018.000-2.70السدير فندق

INCP1.9401.900-2.06الكيمياوية الصناعات

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)

HISH12,581,80064.59.500عشتار فنادقHISH1,325,00037.89.500عشتار فنادق

HSAD4,500,00023.118.000السدير فندقIELI1,049,99530.00.710االلكترونية الصناعات

INCP1,662,5008.51.900الكيمياوية الصناعاتINCP875,00025.01.900الكيمياوية الصناعات

IELI745,4963.80.710االلكترونية الصناعاتHSAD250,0007.118.000السدير فندق

AMAP3,4500.020.690الحيواني لالنتاج الحديثةAMAP5,0000.10.690الحيواني لالنتاج الحديثة

3,504,995100.0019,493,246100.00

19,493,246الكلي مجموع3,504,995الكلي 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

2023/3/22

 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


