
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

559.86االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد561.964,774,423,624 االغالق

25المتدولة الشركات0.38% التغير نسبه

7المرتفعة2.101,906,380,959(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

12المستقره310
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IMOS4.7504.540-4.42الحدٌثة الخٌاطةBNOI0.4500.4704.44االهلً المصرف

BASH0.3100.300-3.23اشور مصرفSMRI1.8301.9003.83العقارٌة  المعمورة

TASC5.2705.200-1.33سٌل اسٌاINCP0.5700.5903.51الكٌمٌاوٌة الصناعات

IITC8.3408.240-1.20للسجاد العراقٌةBGUC0.3500.3602.86الخلٌج مصرف

IIDP0.9700.960-1.03للتمور  العراقٌةIIEW0.7000.7202.86الهندسٌة لالعمال العراقٌة

HNTI6.6006.590-0.15السٌاحٌة االستثماراتBCOI0.4700.4802.13التجاري المصرف

BBOB0.6000.6101.67بغداد مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BMFI1,458,803,41376.50.340الموصل مصرفBMFI4,290,598,27489.90.340الموصل مصرف

TASC100,645,0005.35.200سٌل اسٌاBBOB150,120,9763.10.610بغداد مصرف

BBOB91,573,7954.80.610بغداد مصرفBGUC91,118,4221.90.360الخلٌج مصرف

SBPT64,004,3103.413.500الركاب لنقل بغدادBIME77,000,0001.60.360االوسط الشرق مصرف

BGUC32,790,1321.70.360الخلٌج مصرفBCOI53,133,3361.10.480التجاري المصرف

BIME27,720,0001.50.360االوسط الشرق مصرفINCP24,336,0060.50.590الكٌمٌاوٌة الصناعات

SMRI27,404,8291.41.900العقارٌة  المعمورةTASC19,200,0000.45.200سٌل اسٌا

4,705,507,01498.561,802,941,47994.57

1,906,380,959الكلي مجموع4,774,423,624الكلي 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

2017/11/27

 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 عدد9,500,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة7,600,000,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BIDB0.8000.8000.00الدولي التنمية مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BIDB7,600,000,000100.00.800الدولي التنمية مصرفBIDB9,500,000,000100.00.800الدولي التنمية مصرف

9,500,000,000100.007,600,000,000100.00

7,600,000,000الكلي مجموع9,500,000,000الكلي 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

2017/11/27

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


