
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

569.06االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد560.496,553,463,796 االغالق

30المتدولة الشركات1.51-% التغير نسبه

2المرتفعة8.573,585,009,348-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

13المستقره229
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( دينار)

 نسبة
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BKUI1.3201.250-5.30كوردستان مصرفIRMC10.50011.55010.00الجاهزة االلبسة

IIDP0.9200.880-4.35للتمور  العراقيةHBAY34.00034.2500.74بابل فندق

IMOS5.0204.810-4.18الحديثة الخياطة

BUND0.2400.230-4.17المتحد المصرف

SKTA4.5004.350-3.33الكرخ العاب مدينة

BASH0.3100.300-3.23اشور مصرف

BIME0.3500.340-2.86االوسط 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)

BMFI1,883,293,50052.50.330الموصل مصرفBMFI5,706,950,00087.10.330الموصل مصرف

BCIH1,375,000,00038.42.750جيهان مصرفBCIH500,000,0007.62.750جيهان مصرف

SBPT67,500,0001.913.500الركاب لنقل بغدادBBOB96,500,0001.50.600بغداد مصرف

BBOB57,928,6961.60.600بغداد مصرفBIME61,139,0000.90.340االوسط الشرق مصرف

SMRI45,058,4021.31.860العقارية  المعمورةBIBI46,000,0000.70.400االستثمار مصرف

HNTI22,112,5000.66.600السياحية االستثماراتINCP31,400,0000.50.590الكيمياوية الصناعات

BIME20,798,6500.60.340االوسط الشرق مصرفSMRI24,102,0170.41.860العقارية  المعمورة

6,466,091,01798.673,471,691,74796.84

3,585,009,348الكلي مجموع6,553,463,796الكلي 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

2017/12/4

 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 عدد13,865,690,000

4المتدولة الشركات

1المرتفعة10,612,958,750

0المنخفضة

3المستقره5
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 نسبة

% التغير

HASH7.0007.0500.71اشور فندق

BIDB0.8000.8000.00الدولي التنمية مصرف

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

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)

BIDB7,012,500,00066.10.800الدولي التنمية مصرفBIDB8,765,625,00063.20.800الدولي التنمية مصرف

BTRI3,500,000,00033.00.700العراق عبر مصرفBTRI5,000,000,00036.10.700العراق عبر مصرف

BQAB100,000,0000.91.000القابض مصرفBQAB100,000,0000.71.000القابض مصرف

HASH458,7500.0047.050اشور فندقHASH65,0000.00057.050اشور فندق

13,865,690,000100.0010,612,958,750100.00

10,612,958,750الكلي مجموع13,865,690,000الكلي 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

2017/12/4

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


