
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

624.07االفتتاح

51المدرجة الشركات عدد636.5526,437,500,341 االغالق

23المتدولة الشركات2.00% التغير نسبه

3المرتفعة12.4833,867,406,762(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

14المستقره435

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

IMAP2.2502.200-2.22الدوائية المنصورBMFI0.2100.2204.76الموصل مصرف

IHLI0.8500.840-1.18الصناعية الهاللSMRI13.30013.4401.05العقارية  المعمورة

IIDP1.0401.030-0.96للتمور  العراقيةAIRP25.50025.6000.39الزراعية المنتجات

IRMC4.5904.550-0.87الجاهزة االلبسة

TASC7.8207.800-0.26سيل اسيا

AISP10.85010.840-0.09البذور 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)

BBOB33,222,686,33298.11.270بغداد مصرفBBOB26,177,033,91299.01.270بغداد مصرف

IBSD419,060,2381.23.100الغازية  بغدادIBSD136,981,5350.53.100الغازية  بغداد

IMAP64,930,5000.22.200الدوائية المنصورBCOI35,000,0000.10.530التجاري المصرف

SMRI42,663,9060.113.440العقارية  المعمورةIMAP29,285,0000.12.200الدوائية المنصور

AISP26,363,0000.110.840البذور انتاجBNOI11,700,0000.041.250االهلي المصرف

BCOI18,550,0000.10.530التجاري المصرفIIDP10,896,6780.041.030للتمور  العراقية

TASC18,408,0000.17.800سيل اسياIHLI9,267,6200.040.840الصناعية الهالل

26,410,164,74599.9033,812,661,97699.84

33,867,406,762الكلي مجموع26,437,500,341الكلي 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

2023/2/23

 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 عدد861,263

3المتدولة الشركات

1المرتفعة1,758,392

1المنخفضة

1المستقره15

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

VZAF0.3600.350-2.78لالستثمار الزوراءIFCM4.2904.3000.23االنشائية  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)

IFCM1,505,15085.64.300االنشائية  الفلوجةVAMF500,00058.10.500لالستثمار االمين

VAMF250,00014.20.500لالستثمار االمينIFCM352,00040.94.300االنشائية  الفلوجة

VZAF3,2420.20.350لالستثمار الزوراءVZAF9,2631.10.350لالستثمار الزوراء

861,263100.001,758,392100.00

1,758,392الكلي مجموع861,263الكلي 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

2023/2/23

 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 عدد12,706,876

8المتدولة الشركات

2المرتفعة32,311,595

5المنخفضة

1المستقره65

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

VBAT0.4500.400-11.10لالستثمار الباتكAMAP0.6000.6305.00الحيواني لالنتاج الحديثة

HPAL19.90019.250-3.27فلسطين فندقSILT1.9501.9902.05البري للنقل العراقية

IICM1.0601.030-2.83الكارتون صناعات

INCP1.9901.950-2.01الكيمياوية الصناعات

HISH10.12010.050-0.69عشتار 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)

HPAL8,748,70027.119.250فلسطين فندقITLI6,231,87649.00.850الخفيفة الصناعات

HISH8,325,65025.810.050عشتار فنادقINCP2,550,00020.11.950الكيمياوية الصناعات

ITLI5,297,09516.40.850الخفيفة الصناعاتSILT2,350,00018.51.990البري للنقل العراقية

INCP4,960,50015.41.950الكيمياوية الصناعاتHISH825,0006.510.050عشتار فنادق

SILT4,699,00014.51.990البري للنقل العراقيةHPAL445,0003.519.250فلسطين فندق

IICM257,5000.81.030الكارتون صناعاتIICM250,0002.01.030الكارتون صناعات

VBAT20,0000.10.400لالستثمار الباتكVBAT50,0000.40.400لالستثمار الباتك

12,701,87699.9632,308,44599.99

32,311,595الكلي مجموع12,706,876الكلي 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

2023/2/23

 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


