
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

484.12االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد491.49982,703,024 االغالق

26المتدولة الشركات1.52% التغير نسبه

12المرتفعة7.37359,862,583(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

8المستقره385

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

AMAP0.3300.300-9.09الحيواني لالنتاج الحديثةBMNS0.6900.7305.80المنصور مصرف

HSAD10.75010.000-6.98السدير فندقBCOI0.4100.4304.88التجاري المصرف

BELF0.2000.190-5.00ايالف مصرفIMOS4.1504.3304.34الحديثة الخياطة

HPAL10.2509.880-3.61فلسطين فندقBBOB0.2800.2903.57بغداد مصرف

TASC7.6007.500-1.32سيل اسياBNOI0.3200.3303.13االهلي المصرف

AIPM4.2404.200-0.94اللحوم تسويقIBSD3.2503.3503.08الغازية  بغداد

INCP0.6600.6803.03الكيمياوية 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)

BBOB96,913,07026.90.290بغداد مصرفBBOB334,183,00034.00.290بغداد مصرف

BMNS65,238,55018.10.730المنصور مصرفBIME205,165,18920.90.120االوسط الشرق مصرف

BIME24,619,8236.80.120االوسط الشرق مصرفBGUC135,300,00013.80.180الخليج مصرف

BGUC24,374,0006.80.180الخليج مصرفBMNS93,225,0009.50.730المنصور مصرف

IIDP19,708,7005.51.180للتمور  العراقيةBMFI76,200,0007.80.150الموصل مصرف

BCOI17,921,0005.00.430التجاري المصرفBCOI43,050,0004.40.430التجاري المصرف

IITC14,478,7504.08.250للسجاد العراقيةBNOI19,146,8751.90.330االهلي المصرف

906,270,06492.22263,253,89373.15

359,862,583الكلي مجموع982,703,024الكلي 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

2019/1/24

 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 عدد7,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة2,730,000

1المنخفضة

0المستقره6

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف

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)

BROI2,730,000100.00.390األئتمان مصرفBROI7,000,000100.00.390األئتمان مصرف

7,000,000100.002,730,000100.00

2,730,000الكلي مجموع7,000,000الكلي 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

2019/1/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


