
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

466.29االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد466.612,221,991,787 االغالق

29المتدولة الشركات0.07% التغير نسبه

6المرتفعة0.32599,641,554(نقطه)التغير مقدار

12المنخفضة

11المستقره474
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HKAR0.9700.890-8.25كربالء فنادقBBOB0.2400.2504.17بغداد مصرف

BBAY0.1400.130-7.14بابل مصرفBIIB0.3600.3702.78االسالمي  المصرف

IHLI0.4300.400-6.98الصناعية الهاللSBPT16.60017.0002.41الركاب لنقل بغداد

BASH0.2000.190-5.00اشور مصرفSMOF13.50013.6000.74االلعاب لمدن الموصل

INCP0.7100.680-4.23الكيمياوية الصناعاتAIRP8.0108.0500.50الزراعية المنتجات

IMIB1.8801.810-3.72والدراجات المعدنيةHPAL10.15010.2000.49فلسطين فندق

BNOI0.3100.300-3.23االهلي المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB131,827,34022.00.250بغداد مصرفBIME1,284,354,00057.80.110االوسط الشرق مصرف

BIME131,547,18221.90.110االوسط الشرق مصرفBBOB527,309,36023.70.250بغداد مصرف

IHLI78,830,37513.10.400الصناعية الهاللIHLI191,837,5008.60.400الصناعية الهالل

HBAY50,621,5508.465.800بابل فندقBCOI60,391,6912.70.390التجاري المصرف

IIDP49,327,1928.21.060للتمور  العراقيةIIDP46,256,7852.11.060للتمور  العراقية

IBSD37,431,4746.23.020الغازية  بغدادINCP33,000,0001.50.680الكيمياوية الصناعات

BCOI23,552,7593.90.390التجاري المصرفBUND21,000,0000.90.090المتحد المصرف

2,164,149,33697.40503,137,87283.91

599,641,554الكلي مجموع2,221,991,787الكلي 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

2019/3/19

 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 عدد225,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة137,500

0المنخفضة

2المستقره3
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 نسبة

% التغير

BTRU0.3500.3500.00االسالمي الثقة مصرف

TZNI2.7002.7000.00لالتصاالت الخاتم
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 سعر

 االغالق
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BTRU70,00050.90.350االسالمي الثقة مصرفBTRU200,00088.90.350االسالمي الثقة مصرف

TZNI67,50049.12.700لالتصاالت الخاتمTZNI25,00011.12.700لالتصاالت الخاتم

225,000100.00137,500100.00

137,500الكلي مجموع225,000الكلي 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

2019/3/19

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


