
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

579.46االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد573.281,415,650,700 االغالق

33المتدولة الشركات1.07-% التغير نسبه

5المرتفعة6.18828,540,170-(نقطه)التغير مقدار

18المنخفضة

10المستقره386

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

TASC5.2504.950-5.71سٌل اسٌاINCP0.5800.5901.72الكٌمٌاوٌة الصناعات

BNOI0.4900.470-4.08االهلً المصرفHNTI6.5006.6001.54السٌاحٌة االستثمارات

SKTA4.6004.450-3.26الكرخ العاب مدٌنةIIEW0.6900.7001.45الهندسٌة لالعمال العراقٌة

BBAY0.3100.300-3.23بابل مصرفIMOS5.1405.2001.17الحدٌثة الخٌاطة

BASH0.3200.310-3.12اشور مصرفIITC8.1008.1901.11للسجاد العراقٌة

BMNS0.7700.750-2.60المنصور مصرف

BIME0.3900.380-2.56االوسط الشرق مصرف

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)

BBOB294,732,50035.60.630بغداد مصرفBBOB467,800,00033.00.630بغداد مصرف

BIME149,352,77218.00.380االوسط الشرق مصرفBIME393,030,98027.80.380االوسط الشرق مصرف

BGUC124,602,23015.00.380الخلٌج مصرفBGUC327,865,07823.20.380الخلٌج مصرف

SBPT68,850,0008.313.500الركاب لنقل بغدادBCOI72,824,4455.10.510التجاري المصرف

BCOI37,271,4674.50.510التجاري المصرفBSUC27,301,0001.90.900سومر مصرف

HNTI26,400,0003.26.600السٌاحٌة االستثماراتIIDP25,437,7791.81.000للتمور  العراقٌة

IBSD25,597,7013.12.550الغازٌة  بغدادBNOI10,250,0000.70.470االهلً المصرف

1,324,509,28293.56726,806,67087.72

828,540,170الكلي مجموع1,415,650,700الكلي 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

2017/11/21

 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 عدد4,500,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة4,500,000,000

0المنخفضة

1المستقره2

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)

BQAB4,500,000,000100.01.000القابض مصرفBQAB4,500,000,000100.01.000القابض مصرف

4,500,000,000100.004,500,000,000100.00

4,500,000,000الكلي مجموع4,500,000,000الكلي 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

2017/11/21

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا
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website: www.isc.gov.iq


