
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

581.07االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد587.07890,571,568 االغالق

36المتدولة الشركات1.03% التغير نسبه

21المرتفعة6.00590,885,020(نقطه)التغير مقدار

2المنخفضة

13المستقره434
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(دٌنار)
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%  التغٌر

IBSD2.5102.480-1.20الغازٌة  بغدادSILT0.7700.8206.49البري للنقل العراقٌة

TASC5.2005.150-0.96سٌل اسٌاBIME0.4000.4205.00االوسط الشرق مصرف

HSAD15.00015.7505.00السدٌر فندق

BROI0.7000.7304.29األئتمان مصرف

BUND0.2700.2803.70المتحد المصرف

SNUC0.3000.3103.33للمقاوالت النخبة

BBAY0.3300.3403.03بابل مصرف

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)

BBOB204,307,40034.60.720بغداد مصرفBBOB285,020,00032.00.720بغداد مصرف

BSUC144,713,55924.50.900سومر مصرفBSUC160,792,84318.10.900سومر مصرف

BIME49,120,0008.30.420االوسط الشرق مصرفBIME119,000,00013.40.420االوسط الشرق مصرف

BGUC44,593,0007.50.380الخلٌج مصرفBGUC117,350,00013.20.380الخلٌج مصرف

SILT39,982,5886.80.820البري للنقل العراقٌةSILT49,900,6225.60.820البري للنقل العراقٌة

BCOI20,401,5403.50.440التجاري المصرفBCOI46,367,1375.20.440التجاري المصرف

AISP18,841,0823.26.300البذور انتاجBNOR30,600,0003.40.230الشمال مصرف

809,030,60290.84521,959,16988.34

590,885,020الكلي مجموع890,571,568الكلي 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

2017/7/3

 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 عدد5,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة3,500,000

0المنخفضة

1المستقره2

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر 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)

BTRI3,500,000100.00.700العراق عبر مصرفBTRI5,000,000100.00.700العراق عبر مصرف

5,000,000100.003,500,000100.00

3,500,000الكلي مجموع5,000,000الكلي 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

2017/7/3

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


