
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

576.04االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد576.60918,229,136 االغالق

34المتدولة الشركات0.10% التغير نسبه

11المرتفعة0.56664,491,038(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

20المستقره400

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

IIDP0.9300.900-3.23للتمور  العراقيةBLAD0.3500.3808.57االسالمي البالد مصرف

BMFI0.3400.330-2.94الموصل مصرفAIPM5.1705.4906.19اللحوم تسويق

INCP0.5700.560-1.75الكيمياوية الصناعاتBBAY0.2900.3003.45بابل مصرف

BIIB0.5400.5501.85االسالمي  المصرف

SBPT13.40013.6001.49الركاب لنقل بغداد

IMOS5.0405.0900.99الحديثة الخياطة

TASC5.2005.2500.96سيل اسيا

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)

BBOB345,546,02652.00.620بغداد مصرفBBOB555,037,18260.40.620بغداد مصرف

AIPM84,729,02412.85.490اللحوم تسويقBMFI94,300,00010.30.330الموصل مصرف

BMFI31,229,0004.70.330الموصل مصرفBGUC66,000,0007.20.360الخليج مصرف

BSUC26,331,3004.00.900سومر مصرفBIME38,800,0004.20.350االوسط الشرق مصرف

IIDP25,987,0003.90.900للتمور  العراقيةBSUC29,257,0003.20.900سومر مصرف

BGUC23,760,0003.60.360الخليج مصرفIIDP28,700,0003.10.900للتمور  العراقية

IBSD20,879,6643.12.690الغازية  بغدادBIBI19,030,0002.10.430االستثمار مصرف

831,124,18290.51558,462,01484.04

664,491,038الكلي مجموع918,229,136الكلي 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

2017/12/19

 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 عدد14,000,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة11,200,000,000

0المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BIDB0.8000.8000.00الدولي التنمية 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)

BIDB11,200,000,000100.00.800الدولي التنمية مصرفBIDB14,000,000,000100.00.800الدولي التنمية مصرف

14,000,000,000100.0011,200,000,000100.00

11,200,000,000الكلي مجموع14,000,000,000الكلي 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

2017/12/19

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


