
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

464.52االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد462.833,911,107,103 االغالق

30المتدولة الشركات0.36-% التغير نسبه

8المرتفعة1.692,867,608,131-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

13المستقره423

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

IITC10.1009.500-5.94للسجاد العراقيةAIPM4.6005.0008.70اللحوم تسويق

HPAL9.4009.100-3.19فلسطين فندقBBOB0.2900.3003.45بغداد مصرف

IIDP1.3201.280-3.03للتمور  العراقيةHBAY70.00072.0002.86بابل فندق

IBSD2.6802.600-2.99الغازية  بغدادIMIB2.8202.9002.84والدراجات المعدنية

HNTI9.1509.000-1.64السياحية االستثماراتHKAR0.8300.8502.41كربالء فنادق

HBAG8.1008.000-1.23بغداد فندقIMAP1.2301.2501.63الدوائية المنصور

SBPT17.26017.080-1.04الركاب لنقل بغدادSMRI1.5901.6000.63العقارية  المعمورة

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)

BTRI2,170,007,00075.70.700العراق عبر مصرفBTRI3,100,010,00079.30.700العراق عبر مصرف

IBSD194,709,3646.82.600الغازية  بغدادBBOB570,200,00014.60.300بغداد مصرف

BBOB171,040,0006.00.300بغداد مصرفIBSD74,507,2001.92.600الغازية  بغداد

HBAG126,755,1734.48.000بغداد فندقBBAY25,000,0000.60.100بابل مصرف

INCP43,595,4501.52.070الكيمياوية الصناعاتIMAP24,357,0000.61.250الدوائية المنصور

IMAP30,228,9841.11.250الدوائية المنصورINCP21,105,0000.52.070الكيمياوية الصناعات

TASC28,987,8001.07.060سيل اسياIIDP18,843,5340.51.280للتمور  العراقية

3,834,022,73498.032,765,323,77196.43

2,867,608,131الكلي مجموع3,911,107,103الكلي 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

2020/2/27

 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
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45المدرجة الشركات عدد106,210,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة126,642,000

1المنخفضة

2المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3900.380-2.56األئتمان مصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

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)

BTIB124,020,00097.91.200االسالمي الطيف مصرفBTIB103,350,00097.31.200االسالمي الطيف مصرف

TZNI1,824,0001.42.400لالتصاالت الخاتمBROI2,100,0002.00.380األئتمان مصرف

BROI798,0000.60.380األئتمان مصرفTZNI760,0000.72.400لالتصاالت الخاتم

106,210,000100.00126,642,000100.00

126,642,000الكلي مجموع106,210,000الكلي 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

2020/2/27

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


