
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

562.39االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد564.978,987,989,114 االغالق

31المتدولة الشركات0.46% التغير نسبه

13المرتفعة2.584,396,212,063(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

16المستقره307
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 نسبة
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BKUI1.2501.240-0.80كوردستان مصرفBNAI1.0001.10010.00االسالمً الوطنً المصرف

IBSD2.5602.550-0.39الغازٌة  بغدادIBPM1.4101.5509.93التغلٌف لمواد  بغداد

BCOI0.4600.4804.35التجاري المصرف

IRMC12.05012.5003.73الجاهزة االلبسة

BMFI0.3200.3303.13الموصل مصرف

AIPM3.3003.4003.03اللحوم تسوٌق

BIME0.3400.3502.94االوسط 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)

BMFI2,657,166,50060.40.330الموصل مصرفBMFI8,052,050,00089.60.330الموصل مصرف

BCIH1,375,000,00031.32.750جٌهان مصرفBCIH500,000,0005.62.750جٌهان مصرف

IBSD56,023,3381.32.550الغازٌة  بغدادBIME131,031,8331.50.350االوسط الشرق مصرف

BIME45,861,1421.00.350االوسط الشرق مصرفBBOB72,670,0000.80.610بغداد مصرف

BBOB44,328,7001.00.610بغداد مصرفBSUC40,661,4000.50.900سومر مصرف

TASC43,423,0001.05.200سٌل اسٌاBGUC34,800,0000.40.350الخلٌج مصرف

BSUC36,595,2600.80.900سومر مصرفBIBI27,000,0000.30.410االستثمار مصرف

8,858,213,23398.564,258,397,94096.87

4,396,212,063الكلي مجموع8,987,989,114الكلي 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

2017/12/11

 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 عدد9,484,375,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة7,587,500,000

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% 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)

BIDB7,587,500,000100.00.800الدولي التنمية مصرفBIDB9,484,375,000100.00.800الدولي التنمية مصرف

9,484,375,000100.007,587,500,000100.00

7,587,500,000الكلي مجموع9,484,375,000الكلي 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

2017/12/11

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


