
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

566.70االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد567.208,930,565,536 االغالق

26المتدولة الشركات0.09% التغير نسبه

6المرتفعة0.503,323,307,657(نقطه)التغير مقدار

5المنخفضة

15المستقره403

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BIME0.3600.350-2.78االوسط الشرق مصرفAIPM3.5503.9009.86اللحوم تسويق

SKTA4.5004.380-2.67الكرخ العاب مدينةIIDP0.8800.9204.55للتمور  العراقية

BMNS0.7400.730-1.35المنصور مصرفIRMC12.00012.4503.75الجاهزة االلبسة

TASC5.2505.200-0.95سيل اسياIBSD2.5302.5601.19الغازية  بغداد

SBPT13.50013.400-0.74الركاب لنقل بغدادSMRI1.8801.9001.06العقارية  المعمورة

IMOS4.9705.0000.60الحديثة الخياطة

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)

BMFI1,880,353,00056.60.340الموصل مصرفBMFI5,530,450,00061.90.340الموصل مصرف

BLAD951,531,57828.60.350االسالمي البالد مصرفBLAD2,718,661,65130.40.350االسالمي البالد مصرف

BIME122,819,4543.70.350االوسط الشرق مصرفBIME350,578,4393.90.350االوسط الشرق مصرف

BBOB93,256,8002.80.610بغداد مصرفBBOB152,880,0001.70.610بغداد مصرف

TASC77,246,0002.35.200سيل اسياBIBI70,822,3020.80.410االستثمار مصرف

AIPM58,491,9141.83.900اللحوم تسويقIIDP19,360,0000.20.920للتمور  العراقية

IBSD43,261,1181.32.560الغازية  بغدادIBSD16,912,6890.22.560الغازية  بغداد

8,859,665,08199.213,226,959,86497.10

3,323,307,657الكلي مجموع8,930,565,536الكلي 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

2017/12/13

 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 عدد21,600,500,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة20,300,500,000

0المنخفضة

3المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BINI1.0001.0000.00االسالمي العراق نور مصرف

BIDB0.8000.8000.00الدولي التنمية 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)

BINI15,000,500,00073.91.000االسالمي العراق نور مصرفBINI15,000,500,00069.41.000االسالمي العراق نور مصرف

BIDB5,200,000,00025.60.800الدولي التنمية مصرفBIDB6,500,000,00030.10.800الدولي التنمية مصرف

BQAB100,000,0000.51.000القابض مصرفBQAB100,000,0000.51.000القابض مصرف

21,600,500,000100.0020,300,500,000100.00

20,300,500,000الكلي مجموع21,600,500,000الكلي 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

2017/12/13

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


