
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

560.32االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد559.80254,503,506 االغالق

29المتدولة الشركات0.09-% التغير نسبه

6المرتفعة0.52198,050,209-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

17المستقره194

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

BUND0.2300.220-4.35المتحد المصرفBBOB0.6000.6101.67بغداد مصرف

BGUC0.3500.340-2.86الخلٌج مصرفBROI0.6700.6801.49األئتمان مصرف

BIME0.3500.340-2.86االوسط الشرق مصرفIRMC11.95012.1001.26الجاهزة االلبسة

IMOS5.0504.960-1.78الحدٌثة الخٌاطةTASC5.2005.2601.15سٌل اسٌا

AIPM3.2503.200-1.54اللحوم تسوٌقIBSD2.5002.5200.80الغازٌة  بغداد

BMNS0.7500.740-1.33المنصور مصرفHBAY34.25034.4000.44بابل فندق

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)

BIBI39,425,23119.90.400االستثمار مصرفBIBI98,563,07838.70.400االستثمار مصرف

IBSD39,208,46819.82.520الغازٌة  بغدادBBOB55,000,00021.60.610بغداد مصرف

BBOB33,510,00016.90.610بغداد مصرفBGUC21,989,5168.60.340الخلٌج مصرف

SMRI23,162,21011.71.860العقارٌة  المعمورةBCOI18,900,0007.40.460التجاري المصرف

IMOS16,623,2688.44.960الحدٌثة الخٌاطةIBSD15,645,3876.12.520الغازٌة  بغداد

BCOI8,694,0004.40.460التجاري المصرفSMRI12,452,8014.91.860العقارٌة  المعمورة

BGUC7,476,4353.80.340الخلٌج مصرفINCP7,864,7823.10.590الكٌمٌاوٌة الصناعات

230,415,56490.54168,099,61284.88

198,050,209الكلي مجموع254,503,506الكلي 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

2017/12/6

 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 عدد14,350,000,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة11,000,000,000

0المنخفضة

3المستقره5

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BIDB0.8000.8000.00الدولي التنمية مصرف

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر 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)

BIDB7,400,000,00067.30.800الدولي التنمية مصرفBIDB9,250,000,00064.50.800الدولي التنمية مصرف

BTRI3,500,000,00031.80.700العراق عبر مصرفBTRI5,000,000,00034.80.700العراق عبر مصرف

BQAB100,000,0000.91.000القابض مصرفBQAB100,000,0000.71.000القابض مصرف

14,350,000,000100.0011,000,000,000100.00

11,000,000,000الكلي مجموع14,350,000,000الكلي 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

2017/12/6

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


