
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

490.99االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد491.16661,762,201 االغالق

24المتدولة الشركات0.03% التغير نسبه

7المرتفعة0.17242,693,975(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

9المستقره254

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

BELF0.1900.180-5.26ايالف مصرفHPAL9.88010.6407.69فلسطين فندق

IMOS4.3304.150-4.16الحديثة الخياطةBNOI0.3400.3605.88االهلي المصرف

BBOB0.2900.280-3.45بغداد مصرفAMAP0.3300.3403.03الحيواني لالنتاج الحديثة

BCOI0.4300.420-2.33التجاري المصرفIKLV1.6001.6402.50اللقاحات النتاج الكندي

SMRI1.6701.650-1.20العقارية  المعمورةHBAY49.01050.0002.02بابل فندق

AIPM4.2004.150-1.19اللحوم تسويقIMAP0.6200.6301.61الدوائية المنصور

IIDP1.1601.150-0.86للتمور  العراقيةIBSD3.3503.3600.30الغازية  بغداد

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)

BBOB141,537,61958.30.280بغداد مصرفBBOB505,471,49676.40.280بغداد مصرف

BNOI21,019,1878.70.360االهلي المصرفBNOI59,266,9079.00.360االهلي المصرف

IBSD13,080,0005.43.360الغازية  بغدادBGUC45,767,6436.90.180الخليج مصرف

IKLV9,781,3904.01.640اللقاحات النتاج الكنديINCP12,218,2251.80.680الكيمياوية الصناعات

HBAY8,589,0803.550.000بابل فندقBMNS8,500,0001.30.710المنصور مصرف

INCP8,308,3933.40.680الكيمياوية الصناعاتIKLV5,999,0000.91.640اللقاحات النتاج الكندي

BGUC8,238,1763.40.180الخليج مصرفBIME5,500,0000.80.120االوسط الشرق مصرف

642,723,27197.12210,553,84586.76

242,693,975الكلي مجموع661,762,201الكلي 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

2019/1/28

 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
 

47المدرجة الشركات عدد480,316,143

3المتدولة الشركات

0المرتفعة633,323,296

0المنخفضة

3المستقره12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا مصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

TZNI2.8502.8500.00لالتصاالت 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)

BAIB488,750,00077.21.150العراق اسيا مصرفBAIB425,000,00088.51.150العراق اسيا مصرف

TZNI142,500,00022.52.850لالتصاالت الخاتمTZNI50,000,00010.42.850لالتصاالت الخاتم

BROI2,073,2960.30.390األئتمان مصرفBROI5,316,1431.10.390األئتمان مصرف

480,316,143100.00633,323,296100.00

633,323,296الكلي مجموع480,316,143الكلي 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

2019/1/28

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


