
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

462.76االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد464.52378,493,896 االغالق

30المتدولة الشركات0.38% التغير نسبه

11المرتفعة1.76774,407,674(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

12المستقره447

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

BUND0.0800.070-12.50المتحد المصرفINCP1.8902.0709.52الكيمياوية الصناعات

SMOF16.25015.750-3.08االلعاب لمدن الموصلAIRP12.25013.1006.94الزراعية المنتجات

IMIB2.8902.820-2.42والدراجات المعدنيةIIDP1.2601.3204.76للتمور  العراقية

SKTA4.5004.410-2.00الكرخ العاب مدينةSNUC0.3600.3702.78للمقاوالت النخبة

SILT1.3301.320-0.75البري للنقل العراقيةHKAR0.8100.8302.47كربالء فنادق

SMRI1.6001.590-0.62العقارية  المعمورةIMAP1.2101.2301.65الدوائية المنصور

TASC7.0807.070-0.14سيل اسياBMNS0.6400.6501.56المنصور 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)

HBAY403,484,97052.170.000بابل فندقBUND82,000,00021.70.070المتحد المصرف

TASC106,922,33113.87.070سيل اسياSNUC77,700,00020.50.370للمقاوالت النخبة

INCP77,727,55010.02.070الكيمياوية الصناعاتBBOB54,652,72614.40.290بغداد مصرف

IIDP35,535,7944.61.320للتمور  العراقيةINCP39,539,00010.42.070الكيمياوية الصناعات

SNUC27,034,0003.50.370للمقاوالت النخبةIIDP27,493,5347.31.320للتمور  العراقية

AIPM21,099,5002.74.600اللحوم تسويقTASC15,234,3414.07.070سيل اسيا

IMAP18,197,9862.31.230الدوائية المنصورIMAP14,959,0054.01.230الدوائية المنصور

311,578,60682.32690,002,13189.10

774,407,674الكلي مجموع378,493,896الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2020/2/26

 خسارة االكثرربحية االكثر

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد202,995,000

5المتدولة الشركات

1المرتفعة222,975,500

0المنخفضة

4المستقره17

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINT1.8801.9503.72االسالمي الدولي المصرف

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

IHFI1.4601.4600.00المنزلي صناعةاالثاث

TZNI2.4002.4000.00لالتصاالت الخاتم

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)

BAIB220,000,00098.71.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00098.51.100العراق اسيا مصرف

TZNI1,884,0000.82.400لالتصاالت الخاتمBROI2,000,0001.00.390األئتمان مصرف

BROI780,0000.30.390األئتمان مصرفTZNI785,0000.42.400لالتصاالت الخاتم

IHFI292,0000.11.460المنزلي صناعةاالثاثIHFI200,0000.11.460المنزلي صناعةاالثاث

BINT19,5000.011.950االسالمي الدولي المصرفBINT10,0000.0051.950االسالمي الدولي المصرف

202,995,000100.00222,975,500100.00

222,975,500الكلي مجموع202,995,000الكلي 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 عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2020/2/26

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


