
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

570.98االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد579.4610,098,678,802 االغالق

34المتدولة الشركات1.49% التغير نسبه

8المرتفعة8.483,828,064,391(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

17المستقره496

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

IRMC10.94010.500-4.02الجاهزة االلبسةBKUI1.1001.2009.09كوردستان مصرف

IMOS5.2905.140-2.84الحدٌثة الخٌاطةBIIB0.4800.5106.25االسالمً  المصرف

BMFI0.3600.350-2.78الموصل مصرفIMIB0.6000.6305.00والدراجات المعدنٌة

NGIR0.5600.550-1.79للتأمٌن الخلٌجIHLI0.2900.3003.45الصناعٌة الهالل

TZNI3.3003.250-1.52لالتصاالت الخاتمBIME0.3800.3902.63االوسط الشرق مصرف

BMNS0.7800.770-1.28المنصور مصرفBNOI0.4800.4902.08االهلً المصرف

IIDP1.0301.020-0.97للتمور  العراقٌةAIPM3.2003.2501.56اللحوم تسوٌق

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)

BMFI3,135,902,50081.90.350الموصل مصرفBMFI8,959,250,00088.70.350الموصل مصرف

BBOB256,494,8246.70.640بغداد مصرفBBOB400,773,1624.00.640بغداد مصرف

BCOI80,068,9812.10.520التجاري المصرفBIME169,750,0001.70.390االوسط الشرق مصرف

BIME66,202,5001.70.390االوسط الشرق مصرفBCOI152,337,9281.50.520التجاري المصرف

IBSD62,780,0811.62.590الغازٌة  بغدادBGUC134,501,9051.30.390الخلٌج مصرف

BGUC52,475,7431.40.390الخلٌج مصرفBBAY73,604,4400.70.310بابل مصرف

BSUC30,965,7270.80.900سومر مصرفBSUC34,406,3630.30.900سومر مصرف

9,924,623,79898.283,684,890,35696.26

3,828,064,391الكلي مجموع10,098,678,802الكلي 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

2017/11/20

 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 عدد100,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة100,000,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BQAB1.0001.0000.00القابض 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)

BQAB100,000,000100.01.000القابض مصرفBQAB100,000,000100.01.000القابض مصرف

100,000,000100.00100,000,000100.00

100,000,000الكلي مجموع100,000,000الكلي 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

2017/11/20

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