
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

494.44االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد499.92375,044,736 االغالق

24المتدولة الشركات1.11% التغير نسبه

16المرتفعة5.48177,443,953(نقطه)التغير مقدار
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AIRP8.2008.110-1.10الزراعية المنتجاتIKLV0.9501.0409.47اللقاحات النتاج الكندي

BIME0.1200.1308.33االوسط الشرق مصرف

BIIB0.2900.3106.90االسالمي  المصرف

BGUC0.1500.1606.67الخليج مصرف

BMFI0.1500.1606.67الموصل مصرف

AISP4.5004.7706.00البذور انتاج

AIPM4.1004.3205.37اللحوم تسويق

الشركة اسم
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الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

AISP32,320,39918.24.770البذور انتاجBIME119,485,36231.90.130االوسط الشرق مصرف

BBOB19,048,97610.70.300بغداد مصرفBGUC104,467,17927.90.160الخليج مصرف

BGUC16,714,7499.40.160الخليج مصرفBBOB63,629,92117.00.300بغداد مصرف

BIME14,388,2438.10.130االوسط الشرق مصرفINCP18,300,0004.90.630الكيمياوية الصناعات

TASC13,408,3327.68.000سيل اسياBMFI16,000,0004.30.160الموصل مصرف

IKLV11,797,4346.61.040اللقاحات النتاج الكنديIKLV11,800,4173.11.040اللقاحات النتاج الكندي

INCP11,441,0006.40.630الكيمياوية الصناعاتAISP6,909,4531.84.770البذور انتاج

340,592,33290.81119,119,13367.13

177,443,953الكلي مجموع375,044,736الكلي 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

2018/11/8

 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
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:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
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BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف
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BROI195,000100.00.390األئتمان مصرفBROI500,000100.00.390األئتمان مصرف

500,000100.00195,000100.00

195,000الكلي مجموع500,000الكلي 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
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العقود عدد

2018/11/8

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