
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

567.20االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد569.07320,448,936 االغالق

33المتدولة الشركات0.33% التغير نسبه

11المرتفعة1.87346,086,395(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

17المستقره358

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

BUND0.2400.230-4.17المتحد المصرفAIPM3.9004.29010.00اللحوم تسوٌق

IHLI0.2900.280-3.45الصناعٌة الهاللIRMC12.45013.0004.42الجاهزة االلبسة

BGUC0.3600.350-2.78الخلٌج مصرفIBSD2.5602.6302.73الغازٌة  بغداد

BCOI0.4900.480-2.04التجاري المصرفBIBI0.4100.4202.44االستثمار مصرف

INCP0.5900.580-1.69الكٌمٌاوٌة الصناعاتIMOS5.0005.1002.00الحدٌثة الخٌاطة

BBOB0.6100.6201.64بغداد مصرف

SKTA4.3804.4501.60الكرخ العاب مدٌنة

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)

IBSD125,734,35636.32.630الغازٌة  بغدادIBSD47,650,62814.92.630الغازٌة  بغداد

AIPM52,640,50515.24.290اللحوم تسوٌقBGUC32,671,79210.20.350الخلٌج مصرف

IIDP21,577,6956.20.930للتمور  العراقٌةBIBI30,400,0009.50.420االستثمار مصرف

BSUC20,562,6605.90.900سومر مصرفBIME29,621,5619.20.350االوسط الشرق مصرف

IMOS19,187,2505.55.100الحدٌثة الخٌاطةIIDP23,298,5977.30.930للتمور  العراقٌة

BIBI12,653,0003.70.420االستثمار مصرفBMFI23,000,0007.20.340الموصل مصرف

BGUC11,546,3453.30.350الخلٌج مصرفBSUC22,847,4007.10.900سومر مصرف

209,489,97865.37263,901,81276.25

346,086,395الكلي مجموع320,448,936الكلي 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

2017/12/14

 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 عدد12,448,250,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة12,448,250,000

0المنخفضة

2المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINI1.0001.0000.00االسالمي العراق نور مصرف

BQAB1.0001.0000.00القابض 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)

BINI9,748,250,00078.31.000االسالمي العراق نور مصرفBINI9,748,250,00078.31.000االسالمي العراق نور مصرف

BQAB2,700,000,00021.71.000القابض مصرفBQAB2,700,000,00021.71.000القابض مصرف

12,448,250,000100.0012,448,250,000100.00

12,448,250,000الكلي مجموع12,448,250,000الكلي 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

2017/12/14

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


