
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

500.55االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد495.87791,403,693 االغالق
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IKLV1.1501.040-9.57اللقاحات النتاج الكنديBCOI0.4000.4102.50التجاري المصرف

INCP0.6700.610-8.96الكيمياوية الصناعاتIITC7.1507.1600.14للسجاد العراقية

BNOI0.2100.200-4.76االهلي المصرف

AIPM4.3804.200-4.11اللحوم تسويق

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرف

BIIB0.3200.310-3.12االسالمي  المصرف

HSAD11.85011.500-2.95السدير فندق
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BBOB74,413,50024.50.300بغداد مصرفBIME262,050,85033.10.120االوسط الشرق مصرف

AISP42,614,25014.04.550البذور انتاجBBOB248,045,00031.30.300بغداد مصرف

IKLV38,754,27612.81.040اللقاحات النتاج الكنديBGUC141,200,00017.80.160الخليج مصرف

BIME31,446,10210.40.120االوسط الشرق مصرفINCP45,800,0005.80.610الكيمياوية الصناعات

INCP28,696,0009.50.610الكيمياوية الصناعاتIKLV36,349,2974.61.040اللقاحات النتاج الكندي

BGUC22,592,0007.40.160الخليج مصرفBNOI13,181,0001.70.200االهلي المصرف

IBSD12,651,2504.23.480الغازية  بغدادBCOI10,800,0001.40.410التجاري المصرف

757,426,14795.71251,167,37882.73

303,609,596الكلي مجموع791,403,693الكلي 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

2018/11/6

 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
 

47المدرجة الشركات عدد24,903,760,000

6المتدولة الشركات

2المرتفعة9,587,992,220
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4المستقره14
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BZII0.3600.3702.78العراق زين مصرف

NAHF0.3900.4002.56للتأمين االهلية

BROI0.3900.3900.00األئتمان مصرف

BRTB1.0001.0000.00االقليم مصرف

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

VBAT0.7200.7200.00لالستثمار الباتك
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BZII9,157,537,00095.50.370العراق زين مصرفBZII24,750,100,00099.40.370العراق زين مصرف

TZNI429,000,0004.52.860لالتصاالت الخاتمTZNI150,000,0000.62.860لالتصاالت الخاتم

NAHF800,0000.00.400للتأمين االهليةNAHF2,000,0000.00.400للتأمين االهلية

BROI638,8200.00.390األئتمان مصرفBROI1,638,0000.00.390األئتمان مصرف

VBAT14,4000.00.720لالستثمار الباتكVBAT20,0000.00.720لالستثمار الباتك

BRTB2,0000.01.000االقليم مصرفBRTB2,0000.01.000االقليم مصرف

24,903,760,000100.009,587,992,220100.00

9,587,992,220الكلي مجموع24,903,760,000الكلي 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

2018/11/6

ربحية 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


