
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

559.06االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد570.982,069,739,297 االغالق

31المتدولة الشركات2.13% التغير نسبه

15المرتفعة11.921,048,282,661(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره592

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

IIDP1.0601.030-2.83للتمور  العراقٌةBKUI1.0001.10010.00كوردستان مصرف

IMOS5.3505.290-1.12الحدٌثة الخٌاطةBMFI0.3400.3605.88الموصل مصرف

SMRI1.9401.930-0.52العقارٌة  المعمورةBGUC0.3700.3905.41الخلٌج مصرف

IRMC10.99010.940-0.45الجاهزة االلبسةBBAY0.3000.3103.33بابل مصرف

TZNI3.2003.3003.13لالتصاالت الخاتم

BIME0.3700.3802.70االوسط الشرق مصرف

BIIB0.4700.4802.13االسالمً  المصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
المتداولة االسهم عدد

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BIME374,885,18435.80.380االوسط الشرق مصرفBIME984,434,69547.60.380االوسط الشرق مصرف

BBOB220,480,72721.00.640بغداد مصرفBBOB347,034,13816.80.640بغداد مصرف

BGUC121,081,50011.60.390الخلٌج مصرفBGUC318,550,00015.40.390الخلٌج مصرف

BSUC58,376,8895.60.900سومر مصرفBCOI104,793,7855.10.520التجاري المصرف

BCOI54,844,9685.20.520التجاري المصرفBSUC64,863,2103.10.900سومر مصرف

HNTI45,500,0004.36.500السٌاحٌة االستثماراتBIBI44,320,8662.10.450االستثمار مصرف

IIDP33,627,2503.21.030للتمور  العراقٌةBBAY39,677,3501.90.310بابل مصرف

1,903,674,04491.98908,796,51886.69

1,048,282,661الكلي مجموع2,069,739,297الكلي مجموع

الجلسة بعد العقود بعض بتعدٌل السوق قٌام بسبب تكون قد السوق ٌصدرها التى الالحقة والنشره الملخص هذا بٌن اختالف وجود حالة فً:-   مالحظة

المتداولة االسهم عدد

 التداول حجم

العقود عدد

2017/11/19

 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
 

29المدرجة الشركات عدد114,500,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة114,500,000

0المنخفضة

2المستقره11

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

MTNO1.0001.0000.00المالي للتحويل النبالء

BINI1.0001.0000.00االسالمي العراق نور 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)

MTNO112,500,00098.31.000المالي للتحويل النبالءMTNO112,500,00098.31.000المالي للتحويل النبالء

BINI2,000,0001.71.000االسالمي العراق نور مصرفBINI2,000,0001.71.000االسالمي العراق نور مصرف

114,500,000100.00114,500,000100.00

114,500,000الكلي مجموع114,500,000الكلي 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

2017/11/19

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


