
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

571.32االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد571.55589,323,569 االغالق

27المتدولة الشركات0.04% التغير نسبه

12المرتفعة0.23451,033,763(نقطه)التغير مقدار

7المنخفضة

8المستقره378
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BIME0.3600.350-2.78االوسط الشرق مصرفBELF0.3000.33010.00اٌالف مصرف

BGUC0.3600.350-2.78الخلٌج مصرفIMOS4.6504.9005.38الحدٌثة الخٌاطة

HPAL13.50013.150-2.59فلسطٌن فندقIHLI0.2800.2903.57الصناعٌة الهالل

HISH12.50012.250-2.00عشتار فنادقSKTA4.3504.5003.45الكرخ العاب مدٌنة

BBOB0.6200.610-1.61بغداد مصرفBASH0.3000.3103.33اشور مصرف

BROI0.6900.680-1.45األئتمان مصرفBNOI0.4600.4702.17االهلً المصرف

IITC8.2408.230-0.12للسجاد العراقٌةIBSD2.5002.5502.00الغازٌة  بغداد
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 رمز
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 سعر
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

BBOB93,467,64520.70.610بغداد مصرفBBOB151,863,84425.80.610بغداد مصرف

IBSD62,107,58513.82.550الغازٌة  بغدادBIME117,232,21319.90.350االوسط الشرق مصرف

TASC53,578,96711.95.200سٌل اسٌاBIBI66,500,00011.30.410االستثمار مصرف

SMRI46,989,83410.41.890العقارٌة  المعمورةBCOI49,509,0448.40.480التجاري المصرف

BIME41,642,2759.20.350االوسط الشرق مصرفBGUC35,378,2086.00.350الخلٌج مصرف

BIBI27,265,0006.00.410االستثمار مصرفBUND27,120,0004.60.240المتحد المصرف

BCOI23,764,3415.30.480التجاري المصرفSMRI24,769,5974.21.890العقارٌة  المعمورة

472,372,90680.16348,815,64777.34

451,033,763الكلي مجموع589,323,569الكلي 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

2017/11/29

 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 عدد12,500,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة10,000,000,000

0المنخفضة

1المستقره1
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% التغير

BIDB0.8000.8000.00الدولي التنمية 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)

BIDB10,000,000,000100.00.800الدولي التنمية مصرفBIDB12,500,000,000100.00.800الدولي التنمية مصرف

12,500,000,000100.0010,000,000,000100.00

10,000,000,000الكلي مجموع12,500,000,000الكلي 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

2017/11/29

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


