
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

490.00االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد491.711,953,798,321 االغالق

19المتدولة الشركات0.35% التغير نسبه

7المرتفعة1.71994,068,347(نقطه)التغير مقدار
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HMAN11.95011.500-3.77المنصور فندقIRMC9.30010.23010.00الجاهزة االلبسة

IMAP0.7500.740-1.33الدوائية المنصورBBOB0.3300.3506.06بغداد مصرف

IKLV1.4401.430-0.69اللقاحات النتاج الكنديBNOI0.3500.3705.71االهلي المصرف

AIPM4.1604.3504.57اللحوم تسويق

SILT0.9500.9803.16البري للنقل العراقية

HNTI8.5008.7502.94السياحية االستثمارات

IHLI0.4700.4802.13الصناعية الهالل
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 سعر
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(دينار)

BNAI630,094,50063.40.630االسالمي الوطني المصرفBNAI1,000,150,00051.20.630االسالمي الوطني المصرف

BBOB137,062,45813.80.350بغداد مصرفBBOB394,727,02420.20.350بغداد مصرف

IHLI72,373,6167.30.480الصناعية الهاللBUND220,000,00011.30.060المتحد المصرف

SILT69,843,0007.00.980البري للنقل العراقيةIHLI153,695,0347.90.480الصناعية الهالل

HNTI21,259,2262.18.750السياحية االستثماراتBGUC83,000,0004.20.160الخليج مصرف

BGUC13,280,0001.30.160الخليج مصرفSILT72,550,0003.70.980البري للنقل العراقية

BUND13,200,0001.30.060المتحد المصرفBIBI6,632,4670.30.250االستثمار مصرف

1,930,754,52598.82957,112,80096.28

994,068,347الكلي مجموع1,953,798,321الكلي 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

2019/7/9

 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 عدد20,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة23,000
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BAIB1.1501.1500.00العراق اسيا مصرف
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BAIB23,000100.01.150العراق اسيا مصرفBAIB20,000100.01.150العراق اسيا مصرف

20,000100.0023,000100.00

23,000الكلي مجموع20,000الكلي 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

2019/7/9

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq


