
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة التخطيط والدراسات

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

570.42االفتتاح

59المدرجة الشركات عدد569.052,087,460,463 االغالق

24المتدولة الشركات0.24-% التغير نسبه

6المرتفعة1.3711,028,704,036-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره251

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

BGUC0.1700.160-5.88الخليج مصرفIIEW5.0805.5809.84الهندسية لالعمال العراقية

BIME0.1900.180-5.26االوسط الشرق مصرفBUND0.1100.1209.09المتحد المصرف

BMNS0.5100.500-1.96المنصور مصرفHISH10.10010.3001.98عشتار فنادق

BCOI0.6100.600-1.64التجاري المصرفHNTI8.5008.6501.76السياحية االستثمارات

IMAP2.6902.660-1.12الدوائية المنصورHBAY79.00080.0001.27بابل فندق

IBSD4.1304.110-0.48الغازية  بغدادSMRI2.4002.4301.25العقارية  المعمورة

SKTA2.9602.950-0.34الكرخ العاب مدينة

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)

TASC10,455,584,09994.87.830سيل اسياTASC1,335,318,81664.07.830سيل اسيا

HNTI191,262,1631.78.650السياحية االستثماراتBIME278,000,00013.30.180االوسط الشرق مصرف

BBOB78,572,0000.71.040بغداد مصرفBSUC100,812,7544.80.450سومر مصرف

BCOI56,252,5000.50.600التجاري المصرفBCOI93,750,0004.50.600التجاري المصرف

BIME50,040,0000.50.180االوسط الشرق مصرفBBOB75,550,0003.61.040بغداد مصرف

BSUC45,365,7390.40.450سومر مصرفBGUC67,995,0003.30.160الخليج مصرف

BNOI41,645,9160.41.640االهلي المصرفBMNS36,900,0001.80.500المنصور مصرف

1,988,326,57095.2510,918,722,41799.00

11,028,704,036الكلي مجموع2,087,460,463الكلي 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

2022/2/14

 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
 

44المدرجة الشركات عدد294,891,306

3المتدولة الشركات

0المرتفعة502,700,914

1المنخفضة

2المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKHC2.5802.560-0.78االنشائية  الخازر

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)

BINT500,055,00099.51.700االسالمي الدولي المصرفBINT294,150,00099.71.700االسالمي الدولي المصرف

IKHC1,884,8190.42.560االنشائية  الخازرIKHC730,3550.22.560االنشائية  الخازر

IMCI761,0950.269.500الكيماوية الصنائعIMCI10,9510.069.500الكيماوية الصنائع

294,891,306100.00502,700,914100.00

502,700,914الكلي مجموع294,891,306الكلي 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

2022/2/14

 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


