
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

474.73االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد469.59437,164,626 االغالق

24المتدولة الشركات1.08-% التغير نسبه

1المرتفعة5.14323,967,036-(نقطه)التغير مقدار

16المنخفضة

7المستقره439

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

BIME0.1200.110-8.33االوسط الشرق مصرفIHLI0.4000.4205.00الصناعية الهالل

BBAY0.1500.140-6.67بابل مصرف

SKTA4.1003.850-6.10الكرخ العاب مدينة

AIPM4.0503.860-4.69اللحوم تسويق

HBAY68.00065.000-4.41بابل فندق

IIDP1.2001.150-4.17للتمور  العراقية

INCP0.7700.740-3.90الكيمياوية الصناعات

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)

IHLI59,201,60418.30.420الصناعية الهاللIHLI142,556,45232.60.420الصناعية الهالل

INCP52,724,38316.30.740الكيمياوية الصناعاتBBOB118,171,98427.00.250بغداد مصرف

HBAY52,015,47016.165.000بابل فندقINCP71,514,35916.40.740الكيمياوية الصناعات

IBSD41,445,44812.83.080الغازية  بغدادBMFI24,000,0005.50.150الموصل مصرف

TASC40,777,70012.67.740سيل اسياBBAY22,197,1865.10.140بابل مصرف

BBOB29,542,9969.10.250بغداد مصرفIMAP15,050,0003.40.640الدوائية المنصور

SKTA15,847,4644.93.850الكرخ العاب مدينةIBSD13,417,0963.13.080الغازية  بغداد

406,907,07793.08291,555,06490.00

323,967,036الكلي مجموع437,164,626الكلي 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

2019/3/13

 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
 

46المدرجة الشركات عدد24,805,000,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة8,801,900,000

0المنخفضة

3المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة مصرف

BROI0.3800.3800.00األئتمان مصرف

TZNI2.7502.7500.00لالتصاالت 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)

BTRU8,662,500,00098.40.350االسالمي الثقة مصرفBTRU24,750,000,00099.80.350االسالمي الثقة مصرف

TZNI137,500,0001.62.750لالتصاالت الخاتمTZNI50,000,0000.22.750لالتصاالت الخاتم

BROI1,900,0000.020.380األئتمان مصرفBROI5,000,0000.020.380األئتمان مصرف

24,805,000,000100.008,801,900,000100.00

8,801,900,000الكلي مجموع24,805,000,000الكلي 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

2019/3/13

ربحية 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




