
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

575.51االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد576.04388,122,822 االغالق

33المتدولة الشركات0.09% التغير نسبه

6المرتفعة0.53515,230,434(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

19المستقره427

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BBAY0.3000.290-3.33بابل مصرفAIPM4.7005.17010.00اللحوم تسويق

BELF0.3000.290-3.33ايالف مصرفBIIB0.5100.5405.88االسالمي  المصرف

IBSD2.7402.680-2.19الغازية  بغدادHMAN11.50012.0004.35المنصور فندق

INCP0.5800.570-1.72الكيمياوية الصناعاتHBAY35.05036.0002.71بابل فندق

IIDP0.9400.930-1.06للتمور  العراقيةIRMC12.80013.0001.56الجاهزة االلبسة

SMRI1.9501.930-1.03العقارية  المعمورةSKTA4.3504.4001.15الكرخ العاب مدينة

IITC8.1008.030-0.86للسجاد العراقية

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)

IBSD127,925,82624.82.680الغازية  بغدادBBOB84,950,00021.90.620بغداد مصرف

AIPM101,586,30819.75.170اللحوم تسويقIBSD47,610,54512.32.680الغازية  بغداد

BBOB52,669,00010.20.620بغداد مصرفBIIB45,088,02911.60.540االسالمي  المصرف

SKTA48,680,9179.44.400الكرخ العاب مدينةBIBI21,000,0005.40.430االستثمار مصرف

SMRI35,724,6186.91.930العقارية  المعمورةINCP20,999,9985.40.570الكيمياوية الصناعات

TASC25,137,1594.95.200سيل اسياAIPM20,252,2155.25.170اللحوم تسويق

BIIB23,955,3724.60.540االسالمي  المصرفBUND20,000,0005.20.230المتحد المصرف

259,900,78766.96415,679,20080.68

515,230,434الكلي مجموع388,122,822الكلي 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

2017/12/18

 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 عدد100,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة100,000,000

0المنخفضة

1المستقره1

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BQAB1.0001.0000.00القابض مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BQAB100,000,000100.01.000القابض مصرفBQAB100,000,000100.01.000القابض مصرف

100,000,000100.00100,000,000100.00

100,000,000الكلي مجموع100,000,000الكلي 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

2017/12/18

ً االكثر الشركات التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطا

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


