
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

564.97االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد566.70446,375,541 االغالق

26المتدولة الشركات0.31% التغير نسبه

10المرتفعة1.73297,366,670(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

12المستقره264

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دٌنار)

 سعر

 االغالق

( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

IRMC12.50012.000-4.00الجاهزة االلبسةBNAI1.1001.21010.00االسالمً الوطنً المصرف

BROI0.7000.690-1.43األئتمان مصرفAIPM3.4003.5504.41اللحوم تسوٌق

IBSD2.5502.530-0.78الغازٌة  بغدادBIIB0.4800.5004.17االسالمً  المصرف

SKTA4.5204.500-0.44الكرخ العاب مدٌنةBMFI0.3300.3403.03الموصل مصرف

BGUC0.3500.3602.86الخلٌج مصرف

BIME0.3500.3602.86االوسط الشرق مصرف

BCOI0.4800.4902.08التجاري المصرف

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)

AIPM102,670,47734.53.550اللحوم تسوٌقBGUC184,343,06241.30.360الخلٌج مصرف

BGUC66,363,50222.30.360الخلٌج مصرفBMFI74,370,50816.70.340الموصل مصرف

BMFI25,285,9738.50.340الموصل مصرفBBOB34,450,0007.70.610بغداد مصرف

BBOB21,087,0007.10.610بغداد مصرفBCOI32,130,2627.20.490التجاري المصرف

BCOI15,680,0575.30.490التجاري المصرفBIME29,900,0006.70.360االوسط الشرق مصرف

IRMC11,094,2503.712.000الجاهزة االلبسةAIPM28,935,1986.53.550اللحوم تسوٌق

BIME10,720,0003.60.360االوسط الشرق مصرفBBAY20,000,0004.50.300بابل مصرف

404,129,03090.54252,901,25985.05

297,366,670الكلي مجموع446,375,541الكلي 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

2017/12/12

 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 عدد6,136,100,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة4,295,900,000

1المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HASH7.0507.000-0.71اشور فندق

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر 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)

BTRI4,295,200,000100.00.700العراق عبر مصرفBTRI6,136,000,000100.00.700العراق عبر مصرف

HASH700,0000.07.000اشور فندقHASH100,0000.07.000اشور فندق

6,136,100,000100.004,295,900,000100.00

4,295,900,000الكلي مجموع6,136,100,000الكلي 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

2017/12/12

 خسارة 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


