
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

560.49االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد560.32346,983,808 االغالق

35المتدولة الشركات0.03-% التغير نسبه

6المرتفعة0.17259,621,703-(نقطه)التغير مقدار
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20المستقره252
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NGIR0.5600.540-3.57للتأمٌن الخلٌجIMOS4.8105.0504.99الحدٌثة الخٌاطة

AMAP0.3200.310-3.12الحٌوانً لالنتاج الحدٌثةIRMC11.55011.9503.46الجاهزة االلبسة

BMFI0.3300.320-3.03الموصل مصرفBBAY0.2900.3003.45بابل مصرف

BLAD0.3600.350-2.78االسالمً البالد مصرفBIME0.3400.3502.94االوسط الشرق مصرف

SNUC0.3700.360-2.70للمقاوالت النخبةHISH12.00012.2502.08عشتار فنادق

AAHP1.2301.200-2.44الزراعً لالنتاج االهلٌةTASC5.1205.2001.56سٌل اسٌا

AMEF8.2508.050-2.42االوسط الشرق اسماك
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الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلً

 سعر

 االغالق

(دٌنار)

IBSD59,643,37023.02.500الغازٌة  بغدادBBOB95,557,76427.50.600بغداد مصرف

BBOB57,334,65822.10.600بغداد مصرفBIBI55,800,00016.10.400االستثمار مصرف

BCOI23,530,4279.10.460التجاري المصرفBCOI51,153,10214.70.460التجاري المصرف

BIBI22,320,0008.60.400االستثمار مصرفIBSD23,857,3486.92.500الغازٌة  بغداد

IMOS12,379,0554.85.050الحدٌثة الخٌاطةBIME20,000,0005.80.350االوسط الشرق مصرف

AMEF10,441,5704.08.050االوسط الشرق اسماكBIIB19,177,4745.50.480االسالمً  المصرف

BIIB9,205,1883.50.480االسالمً  المصرفIHLI15,500,0004.50.280الصناعٌة الهالل

281,045,68881.00194,854,26875.05

259,621,703الكلي مجموع346,983,808الكلي 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

2017/12/5

 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 عدد10,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة10,000,000

0المنخفضة

1المستقره1
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MTNO1.0001.0000.00المالي للتحويل النبالء

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)

MTNO10,000,000100.01.000المالي للتحويل النبالءMTNO10,000,000100.01.000المالي للتحويل النبالء

10,000,000100.0010,000,000100.00

10,000,000الكلي مجموع10,000,000الكلي 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

2017/12/5

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


