
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

487.24االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد492.25990,255,542 االغالق

25المتدولة الشركات1.03% التغير نسبه

15المرتفعة5.01408,803,809(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

8المستقره331
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% التغير
الشركة اسم
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

HKAR0.8700.840-3.45كربالء فنادقBNOI0.3500.3705.71االهلي المصرف

IITC8.3508.300-0.60للسجاد العراقيةBBOB0.2700.2803.70بغداد مصرف

IBSD3.3003.4003.03الغازية  بغداد

IIDP1.1501.1802.61للتمور  العراقية

HSAD10.00010.2502.50السدير فندق

AIPM4.0404.1402.48اللحوم تسويق

BCOI0.4300.4402.33التجاري 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)

BBOB191,970,18147.00.280بغداد مصرفBBOB702,966,59571.00.280بغداد مصرف

IBSD36,736,3929.03.400الغازية  بغدادBGUC91,417,8739.20.180الخليج مصرف

INCP26,756,0266.50.680الكيمياوية الصناعاتINCP39,571,3624.00.680الكيمياوية الصناعات

BMNS25,025,0006.10.700المنصور مصرفBMNS35,750,0003.60.700المنصور مصرف

BNAI21,422,9765.20.940االسالمي الوطني المصرفBCOI24,211,1912.40.440التجاري المصرف

TASC19,139,8504.77.410سيل اسياBNAI22,790,4002.30.940االسالمي الوطني المصرف

BGUC16,455,2174.00.180الخليج مصرفBNOI13,170,0001.30.370االهلي المصرف

929,877,42193.90337,505,64282.56

408,803,809الكلي مجموع990,255,542الكلي 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

2019/1/31

 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 عدد50,030,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة142,530,000

0المنخفضة

2المستقره13
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الشركة
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 السابق
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 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BWOR1.0001.0000.00االسالمي العالم مصرف

TZNI2.8502.8500.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI142,500,000100.02.850لالتصاالت الخاتمTZNI50,000,00099.92.850لالتصاالت الخاتم

BWOR30,0000.021.000االسالمي العالم مصرفBWOR30,0000.11.000االسالمي العالم مصرف

50,030,000100.00142,530,000100.00

142,530,000الكلي مجموع50,030,000الكلي 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

2019/1/31

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


