
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

462.83االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد462.81264,140,983 االغالق

23المتدولة الشركات0.004-% التغير نسبه

6المرتفعة0.02323,248,473-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره313

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

HNTI9.0008.750-2.78السياحية االستثماراتBNOI0.4800.5208.33االهلي المصرف

AIPM5.0004.900-2.00اللحوم تسويقAIRP13.10014.0006.87الزراعية المنتجات

IIDP1.2801.260-1.56للتمور  العراقيةIITC9.50010.1006.32للسجاد العراقية

SMRI1.6001.580-1.25العقارية  المعمورةINCP2.0702.1805.31الكيمياوية الصناعات

HKAR0.8500.840-1.18كربالء فنادقNAME0.6100.6201.64للتأمين االمين

TASC7.0607.000-0.85سيل اسياIMAP1.2501.2701.60الدوائية المنصور

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)

TASC119,003,50036.87.000سيل اسياBBOB154,300,00058.40.300بغداد مصرف

BBOB46,290,00014.30.300بغداد مصرفIBSD17,311,5006.62.600الغازية  بغداد

IBSD45,004,90013.92.600الغازية  بغدادTASC16,970,0006.47.000سيل اسيا

INCP35,800,39611.12.180الكيمياوية الصناعاتINCP16,719,0686.32.180الكيمياوية الصناعات

IMAP20,485,8446.31.270الدوائية المنصورIMAP16,204,6386.11.270الدوائية المنصور

IITC17,190,6005.310.100للسجاد العراقيةBUND14,548,0825.50.070المتحد المصرف

SILT8,462,5202.61.320البري للنقل العراقيةBIME11,000,0004.20.110االوسط الشرق مصرف

247,053,28893.53292,237,76090.41

323,248,473الكلي مجموع264,140,983الكلي 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

2020/3/1

 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 عدد406,210,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة488,481,000

0المنخفضة

3المستقره26

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف 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)

BTIB486,000,00099.51.200االسالمي الطيف مصرفBTIB405,000,00099.71.200االسالمي الطيف مصرف

TZNI1,824,0000.42.400لالتصاالت الخاتمTZNI760,0000.22.400لالتصاالت الخاتم

IHFI657,0000.11.460المنزلي صناعةاالثاثIHFI450,0000.11.460المنزلي صناعةاالثاث

406,210,000100.00488,481,000100.00

488,481,000الكلي مجموع406,210,000الكلي 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

2020/3/1

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


