
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

503.29االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد504.78854,606,806 االغالق

23المتدولة الشركات0.30% التغير نسبه

6المرتفعة1.49367,404,679(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

13المستقره311

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IKLV1.1601.140-1.72اللقاحات النتاج الكنديBNOI0.2700.2907.41االهلي المصرف

SBPT14.88014.750-0.87الركاب لنقل بغدادSMRI1.7001.7804.71العقارية  المعمورة

AIRP8.2508.190-0.73الزراعية المنتجاتIRMC8.7509.0002.86الجاهزة االلبسة

TASC8.0007.980-0.25سيل اسياBCOI0.4100.4202.44التجاري المصرف

BSUC0.8800.8901.14سومر مصرف

AIPM4.2504.2900.94اللحوم تسويق

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)

INCP56,521,07615.40.640الكيمياوية الصناعاتBIME355,845,00041.60.140االوسط الشرق مصرف

BIME49,818,30013.60.140االوسط الشرق مصرفBNOI111,934,00013.10.290االهلي المصرف

IIDP44,000,00012.01.100للتمور  العراقيةBBOB107,000,00012.50.310بغداد مصرف

IBSD42,427,98811.53.560الغازية  بغدادINCP88,314,18210.30.640الكيمياوية الصناعات

BBOB33,170,0009.00.310بغداد مصرفBMFI82,500,0009.70.160الموصل مصرف

BNOI32,245,8708.80.290االهلي المصرفIIDP40,000,0004.71.100للتمور  العراقية

SMRI24,859,5006.81.780العقارية  المعمورةSMRI14,250,0001.71.780العقارية  المعمورة

799,843,18293.59283,042,73477.04

367,404,679الكلي مجموع854,606,806الكلي 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

2018/11/15

 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
 

1,132,866

47المدرجة الشركات عدد

2المتدولة الشركات608,067

0المرتفعة

1المنخفضة6

1المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.4200.4200.00األئتمان مصرف

SMOF12.90012.850-0.39االلعاب لمدن الموصل

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)

BROI479,56778.90.420األئتمان مصرفBROI1,122,86699.10.420األئتمان مصرف

SMOF128,50021.112.850االلعاب لمدن الموصلSMOF10,0000.912.850االلعاب لمدن الموصل

1,132,866100.00608,067100.00

608,067الكلي مجموع1,132,866الكلي 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

2018/11/15

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


