
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

564.80االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد559.86599,619,127 االغالق

28المتدولة الشركات0.87-% التغير نسبه

2المرتفعة4.94504,707,792-(نقطه)التغير مقدار

20المنخفضة

6المستقره329

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

IMOS5.0004.750-5.00الحدٌثة الخٌاطةBKUI1.1501.2004.35كوردستان مصرف

BNOI0.4700.450-4.26االهلً المصرفNGIR0.5500.5601.82للتأمٌن الخلٌج

BCOI0.4900.470-4.08التجاري المصرف

NAME0.5000.480-4.00للتأمٌن االمٌن

BMNS0.7800.750-3.85المنصور مصرف

INCP0.5900.570-3.39الكٌمٌاوٌة الصناعات

TASC5.4505.270-3.30سٌل اسٌا

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)

BBOB131,444,24926.00.600بغداد مصرفBBOB217,831,30936.30.600بغداد مصرف

IBSD109,021,03121.62.510الغازٌة  بغدادBIBI64,361,49510.70.410االستثمار مصرف

BSUC49,707,7189.80.900سومر مصرفBSUC55,230,7989.20.900سومر مصرف

TASC44,900,9708.95.270سٌل اسٌاBCOI52,000,0008.70.470التجاري المصرف

SMRI29,713,1075.91.830العقارٌة  المعمورةBGUC45,980,0007.70.350الخلٌج مصرف

BIBI26,532,8285.30.410االستثمار مصرفIBSD43,277,1957.22.510الغازٌة  بغداد

BCOI24,364,9564.80.470التجاري المصرفBIME27,000,0004.50.360االوسط الشرق مصرف

505,680,79784.33415,684,85982.36

504,707,792الكلي مجموع599,619,127الكلي 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

2017/11/26

 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 عدد3,734,495,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة2,987,601,200

1المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

VAMF1.1201.000-10.71لالستثمار االمين

BIDB0.8000.8000.00الدولي التنمية مصرف

VBAT0.7200.7200.00لالستثمار الباتك

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)

BIDB2,987,508,000100.00.800الدولي التنمية مصرفBIDB3,734,385,000100.00.800الدولي التنمية مصرف

VAMF50,0000.0021.000لالستثمار االمينVBAT60,0000.0020.720لالستثمار الباتك

VBAT43,2000.0010.720لالستثمار الباتكVAMF50,0000.0011.000لالستثمار االمين

3,734,495,000100.002,987,601,200100.00

2,987,601,200الكلي مجموع3,734,495,000الكلي 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

2017/11/26

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


