
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

482.21االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد490.323,469,984,035 االغالق

28المتدولة الشركات1.68% التغير نسبه

15المرتفعة8.11551,250,953(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

10المستقره533
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( دينار)

 نسبة

%  التغير

NAME0.3700.360-2.70للتأمين االمينBIME0.1000.11010.00االوسط الشرق مصرف

SILT0.8700.860-1.15البري للنقل العراقيةAISP4.5004.95010.00البذور انتاج

IKLV1.4201.410-0.70اللقاحات النتاج الكنديBBOB0.3300.3609.09بغداد مصرف

BIBI0.2300.2508.70االستثمار مصرف

BBAY0.1200.1308.33بابل مصرف

BMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

BNOI0.3500.3705.71االهلي المصرف

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)

BBOB142,749,05425.90.360بغداد مصرفBUND2,130,885,00061.40.050المتحد المصرف

BUND106,544,25019.30.050المتحد المصرفBBOB407,875,44111.80.360بغداد مصرف

BMNS47,691,9708.70.720المنصور مصرفBIME228,492,0006.60.110االوسط الشرق مصرف

BGUC31,621,1125.70.160الخليج مصرفBGUC197,631,9475.70.160الخليج مصرف

HBAY31,378,2015.761.000بابل فندقBMFI168,000,0004.80.160الموصل مصرف

BCOI31,282,6135.70.450التجاري المصرفBIBI84,719,6032.40.250االستثمار مصرف

IBSD26,892,7894.93.300الغازية  بغدادBCOI70,477,5302.00.450التجاري المصرف

3,288,081,52194.76418,159,98975.86

551,250,953الكلي مجموع3,469,984,035الكلي 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

2019/5/21

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq



 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

45المدرجة الشركات عدد45,482,151

2المتدولة الشركات

1المرتفعة76,842,557

0المنخفضة

1المستقره45
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 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.42010.53العراقي االئتمان 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)

IMCI58,886,70176.641.000الكيماوية الصنائعBROI44,045,89096.80.420العراقي االئتمان مصرف

BROI17,955,85623.40.420العراقي االئتمان مصرفIMCI1,436,2613.241.000الكيماوية الصنائع

45,482,151100.0076,842,557100.00

76,842,557الكلي مجموع45,482,151الكلي 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

2019/5/21

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


