
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

496.81االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد493.463,369,624,590 االغالق

26المتدولة الشركات0.67-% التغير نسبه

1المرتفعة3.35955,650,405-(نقطه)التغير مقدار

13المنخفضة

12المستقره409
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BBOB0.3800.360-5.26بغداد مصرفIMIB1.4301.4501.40والدراجات المعدنية

BIIB0.4100.390-4.88االسالمي  المصرف

BIBI0.2600.250-3.85االستثمار مصرف

SMRI1.6401.600-2.44العقارية  المعمورة

IITC8.3008.100-2.41للسجاد العراقية

SBPT17.75017.330-2.37الركاب لنقل بغداد

SILT0.9800.960-2.04البري للنقل العراقية
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المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
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BNAI483,840,00050.60.630االسالمي الوطني المصرفBUND2,000,985,00059.40.050المتحد المصرف

BBOB169,500,00017.70.360بغداد مصرفBNAI768,000,00022.80.630االسالمي الوطني المصرف

BUND100,049,25010.50.050المتحد المصرفBBOB463,000,00013.70.360بغداد مصرف

AISP76,648,7238.05.860البذور انتاجSILT29,360,0000.90.960البري للنقل العراقية

SILT28,334,2003.00.960البري للنقل العراقيةIHLI19,148,4370.60.380الصناعية الهالل

IITC16,821,9001.88.100للسجاد العراقيةBMNS17,635,0000.50.720المنصور مصرف

TASC15,338,9001.67.900سيل اسياAISP12,915,9650.45.860البذور انتاج

3,311,044,40298.26890,532,97393.19

955,650,405الكلي مجموع3,369,624,590الكلي 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

2019/6/11

 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 عدد18,150,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة7,078,500

1المنخفضة

0المستقره14
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BROI0.4000.390-2.50األئتمان مصرف
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BROI7,078,500100.00.390األئتمان مصرفBROI18,150,000100.00.390األئتمان مصرف

18,150,000100.007,078,500100.00

7,078,500الكلي مجموع18,150,000الكلي 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

2019/6/11

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


