
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

569.07االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد575.511,508,299,215 االغالق

32المتدولة الشركات1.13% التغير نسبه

11المرتفعة6.442,373,359,483(نقطه)التغير مقدار

9المنخفضة

12المستقره534

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BELF0.3300.300-9.09ايالف مصرفAIPM4.2904.7009.56اللحوم تسويق

IBPM1.5501.450-6.45التغليف لمواد  بغدادIMIB0.6500.7109.23والدراجات المعدنية

HMAN12.00011.500-4.17المنصور فندقIBSD2.6302.7404.18الغازية  بغداد

SKTA4.4504.350-2.25الكرخ العاب مدينةBMNS0.7300.7604.11المنصور مصرف

NAME0.4800.470-2.08للتأمين االمينHBAY34.00035.0503.09بابل فندق

HPAL13.00012.750-1.92فلسطين فندقBGUC0.3500.3602.86الخليج مصرف

IRMC13.00012.800-1.54الجاهزة االلبسةBIBI0.4200.4302.38االستثمار 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)

BCIH1,443,750,00060.82.750جيهان مصرفBCIH525,000,00034.82.750جيهان مصرف

IBSD303,254,80412.82.740الغازية  بغدادBIME270,000,00017.90.350االوسط الشرق مصرف

BBOB158,565,4486.70.620بغداد مصرفBBOB255,782,98017.00.620بغداد مصرف

BIME94,500,0004.00.350االوسط الشرق مصرفBGUC176,348,42211.70.360الخليج مصرف

TASC84,760,0003.65.200سيل اسياIBSD111,162,6347.42.740الغازية  بغداد

BGUC63,485,4322.70.360الخليج مصرفIIDP39,225,0002.60.940للتمور  العراقية

AIPM59,195,8662.54.700اللحوم تسويقBIBI22,888,1101.50.430االستثمار مصرف

1,400,407,14692.852,207,511,54993.01

2,373,359,483الكلي مجموع1,508,299,215الكلي 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

2017/12/17

 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 عدد

2المتدولة الشركات7,250,000,000

0المرتفعة

0المنخفضة5,762,500,000

2المستقره

12

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BIDB0.8000.8000.00الدولي التنمية مصرف

MTAH0.6500.6500.00المالي للتحويل الحرير

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)

BIDB5,600,000,00097.20.800الدولي التنمية مصرفBIDB7,000,000,00096.60.800الدولي التنمية مصرف

MTAH162,500,0002.80.650المالي للتحويل الحريرMTAH250,000,0003.40.650المالي للتحويل الحرير

7,250,000,000100.005,762,500,000100.00

5,762,500,000الكلي مجموع7,250,000,000الكلي 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

2017/12/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


