
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

558.78االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد564.162,159,941,321 االغالق

33المتدولة الشركات0.96% التغير نسبه

15المرتفعة5.381,053,826,844(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

11المستقره819

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.2500.240-4.00المتحد المصرفINCP0.5100.5609.80الكيمياوية الصناعات

IHLI0.2900.280-3.45الصناعية الهاللBCOI0.4600.4906.52التجاري المصرف

IRMC11.25010.990-2.31الجاهزة االلبسةNAME0.4800.5004.17للتأمين االمين

NGIR0.5700.560-1.75للتأمين الخليجBBAY0.2900.3003.45بابل مصرف

IMOS5.4905.400-1.64الحديثة الخياطةIBSD2.5302.6103.16الغازية  بغداد

AIPM3.2503.200-1.54اللحوم تسويقBGUC0.3500.3602.86الخليج مصرف

SMRI1.9601.940-1.02العقارية  المعمورةBIME0.3500.3602.86االوسط الشرق 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)

BBOB257,405,33124.40.630بغداد مصرفBGUC584,695,47027.10.360الخليج مصرف

BGUC210,560,86920.00.360الخليج مصرفBIME535,971,16024.80.360االوسط الشرق مصرف

BIME193,149,61818.30.360االوسط الشرق مصرفBBOB402,357,94618.60.630بغداد مصرف

BCOI102,235,4949.70.490التجاري المصرفBCOI209,541,8249.70.490التجاري المصرف

IBSD48,221,5954.62.610الغازية  بغدادBBAY76,277,6723.50.300بابل مصرف

SMRI39,494,9823.71.940العقارية  المعمورةBMFI51,361,7572.40.340الموصل مصرف

BMNS25,437,6592.40.780المنصور مصرفBIBI51,193,4602.40.440االستثمار مصرف

1,911,399,28988.49876,505,54883.17

1,053,826,844الكلي مجموع2,159,941,321الكلي 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

2017/11/15

 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 (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

29المدرجة الشركات عدد7,718,700,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,052,155,000

0المنخفضة

2المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

MTAH0.6500.6500.00المالي للتحويل الحرير

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)

MTAH4,952,155,00098.00.650المالي للتحويل الحريرMTAH7,618,700,00098.70.650المالي للتحويل الحرير

BQAB100,000,0002.01.000القابض مصرفBQAB100,000,0001.31.000القابض مصرف

7,718,700,000100.005,052,155,000100.00

5,052,155,000الكلي مجموع7,718,700,000الكلي 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

2017/11/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


