
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

489.74االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد494.052,330,557,890 االغالق

31المتدولة الشركات0.88% التغير نسبه

13المرتفعة4.311,082,268,667(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره480

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

HKAR0.8500.800-5.88كربالء فنادقBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

IMIB1.5901.530-3.77والدراجات المعدنيةSILT0.9000.99010.00البري للنقل العراقية

HSAD10.15010.000-1.48السدير فندقBBOB0.3600.3908.33بغداد مصرف

IBSD3.3903.360-0.88الغازية  بغدادBIBI0.2500.2708.00االستثمار مصرف

IKLV1.3801.370-0.72اللقاحات النتاج الكنديBGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

HBAY60.25060.100-0.25بابل فندقBMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

IITC8.0108.3404.12للسجاد العراقية

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)

BNAI493,920,00045.60.630االسالمي الوطني المصرفBNAI784,000,00033.60.630االسالمي الوطني المصرف

BBOB180,202,51816.70.390بغداد مصرفBBOB471,291,05320.20.390بغداد مصرف

SILT88,714,9958.20.990البري للنقل العراقيةBGUC350,088,70315.00.160الخليج مصرف

BGUC56,014,1925.20.160الخليج مصرفBIME285,075,00012.20.110االوسط الشرق مصرف

AISP48,467,9004.55.400البذور انتاجIHLI93,770,9824.00.380الصناعية الهالل

BMNS42,960,0504.00.720المنصور مصرفSILT92,106,6264.00.990البري للنقل العراقية

IBSD37,744,3653.53.360الغازية  بغدادBUND79,000,0003.40.050المتحد المصرف

2,155,332,36492.48948,024,02087.60

1,082,268,667الكلي مجموع2,330,557,890الكلي 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

2019/5/30

 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 عدد15,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة6,000,000

0المنخفضة

1المستقره16

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4000.4000.00األئتمان 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)

BROI6,000,000100.00.400األئتمان مصرفBROI15,000,000100.00.400األئتمان مصرف

15,000,000100.006,000,000100.00

6,000,000الكلي مجموع15,000,000الكلي 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

2019/5/30

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


