
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

498.19االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد497.301,257,087,708 االغالق

25المتدولة الشركات0.18-% التغير نسبه

3المرتفعة0.89892,427,070-(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

13المستقره340
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AMEF9.4509.000-4.76االوسط الشرق اسماكHKAR0.8400.8602.38كربالء فنادق

IMOS5.8505.600-4.27الحديثة الخياطةIBSD3.3903.4100.59الغازية  بغداد

BIBI0.2800.270-3.57االستثمار مصرفAISP5.5005.5100.18البذور انتاج

BNOI0.4000.390-2.50االهلي المصرف

IRMC8.8008.650-1.70الجاهزة االلبسة

HBAY62.00061.000-1.61بابل فندق

BMNS0.7300.720-1.37المنصور مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز
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التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BNAI485,100,00054.40.630االسالمي الوطني المصرفBNAI770,000,00061.30.630االسالمي الوطني المصرف

IBSD190,199,03321.33.410الغازية  بغدادBBOB238,532,22719.00.390بغداد مصرف

BBOB91,375,06910.20.390بغداد مصرفBGUC64,600,0005.10.160الخليج مصرف

SILT28,011,1833.10.980البري للنقل العراقيةIBSD56,303,0004.53.410الغازية  بغداد

BMNS21,620,0002.40.720المنصور مصرفBMNS30,000,0002.40.720المنصور مصرف

AISP19,871,0802.25.510البذور انتاجBNOI29,250,0002.30.390االهلي المصرف

TASC15,600,0001.78.000سيل اسياSILT27,820,5332.20.980البري للنقل العراقية

1,216,505,76096.77851,776,36595.44

892,427,070الكلي مجموع1,257,087,708الكلي 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

2019/6/9

 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
 

45المدرجة الشركات عدد9,450,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة4,155,000

1المنخفضة

0المستقره10
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SAEI0.6000.6508.33العقارية  االمين

BROI0.4100.390-4.88األئتمان مصرف
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BROI3,050,00073.40.390األئتمان مصرفBROI7,750,00082.00.390األئتمان مصرف

SAEI1,105,00026.60.650العقارية  االمينSAEI1,700,00018.00.650العقارية  االمين

9,450,000100.004,155,000100.00

4,155,000الكلي مجموع9,450,000الكلي 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

2019/6/9

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


