
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

494.05االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد499.951,155,171,283 االغالق

29المتدولة الشركات1.19% التغير نسبه

16المرتفعة5.90653,940,553(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

9المستقره503

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

NAME0.3600.340-5.56للتأمين االمينBIME0.1100.1209.09االوسط الشرق مصرف

TASC8.2508.050-2.42سيل اسياBIIB0.3800.4107.89االسالمي  المصرف

IITC8.3408.250-1.08للسجاد العراقيةBGUC0.1600.1706.25الخليج مصرف

HBAG8.3008.250-0.60بغداد فندقBMFI0.1600.1706.25الموصل مصرف

IBPM1.5001.5906.00التغليف لمواد  بغداد

BBOB0.3900.4105.13بغداد مصرف

BIBI0.2700.2803.70االستثمار 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)

BNAI283,500,00043.40.630االسالمي الوطني المصرفBNAI450,000,00039.00.630االسالمي الوطني المصرف

BBOB76,410,35811.70.410بغداد مصرفBBOB188,110,63016.30.410بغداد مصرف

SILT41,803,3766.41.000البري للنقل العراقيةBIME144,703,77512.50.120االوسط الشرق مصرف

IBSD41,494,9246.33.360الغازية  بغدادBGUC85,000,0007.40.170الخليج مصرف

AISP33,521,8605.15.580البذور انتاجBIBI49,000,0004.20.280االستثمار مصرف

BMNS30,447,1004.70.730المنصور مصرفBMNS42,100,0003.60.730المنصور مصرف

TASC21,275,2943.38.050سيل اسياSILT42,096,6263.61.000البري للنقل العراقية

1,001,011,03186.65528,452,91280.81

653,940,553الكلي مجموع1,155,171,283الكلي 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

2019/6/2

 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 عدد28,218,190

2المتدولة الشركات

1المرتفعة214,519,458

0المنخفضة

1المستقره27

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4102.50األئتمان مصرف

IMCI41.00041.0000.00الكيماوية الصنائع

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)

IMCI205,000,00095.641.000الكيماوية الصنائعBROI23,218,19082.30.410األئتمان مصرف

BROI9,519,4584.40.410األئتمان مصرفIMCI5,000,00017.741.000الكيماوية الصنائع

28,218,190100.00214,519,458100.00

214,519,458الكلي مجموع28,218,190الكلي 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

2019/6/2

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


