
 هٌئة االوراق المالٌة 

 دائرة البحوث والدراسات

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

580.23االفتتاح

72المدرجة الشركات عدد577.161,890,260,731 االغالق

31المتدولة الشركات0.53-% التغير نسبه

7المرتفعة3.071,396,510,802-(نقطه)التغير مقدار

15المنخفضة

9المستقره494

الشركة اسم
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 السابق االغالق سعر

(دٌنار)
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(دٌنار)

 نسبة

% التغٌر
الشركة اسم

 رمز
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(دٌنار)
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( دٌنار)

 نسبة

%  التغٌر

SIGT0.5900.550-6.78النفطٌة المنتجات نقلNAME0.5600.5803.57للتأمٌن االمٌن

BASH0.3000.280-6.67اشور مصرفBIIB0.6800.7002.94االسالمً  المصرف

SKTA4.6504.420-4.95الكرخ العاب مدٌنةIBSD2.4002.4401.67الغازٌة  بغداد

BNOR0.2100.200-4.76الشمال مصرفIMIB0.7100.7201.41والدراجات المعدنٌة

IIDP1.3601.300-4.41للتمور  العراقٌةAIPM2.8902.9000.35اللحوم تسوٌق

IELI0.4700.450-4.26االلكترونٌة الصناعاتHPAL13.00013.0200.15فلسطٌن فندق

SILT0.7400.710-4.05البري للنقل العراقٌةAISP6.9006.9100.14البذور انتاج

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)

BBOB640,601,63045.90.630بغداد مصرفBBOB1,030,152,70354.50.630بغداد مصرف

HBAY137,602,1839.924.250بابل فندقBGUC229,650,00012.10.330الخلٌج مصرف

BKUI122,058,3558.71.300كوردستان مصرفBIME144,535,6767.60.370االوسط الشرق مصرف

IBSD88,451,1676.32.440الغازٌة  بغدادSIGT130,561,9156.90.550النفطٌة المنتجات نقل

BGUC75,784,5005.40.330الخلٌج مصرفBKUI93,891,0425.01.300كوردستان مصرف

SIGT74,529,2995.30.550النفطٌة المنتجات نقلBSUC47,796,0252.50.900سومر مصرف

BIME51,976,8433.70.370االوسط الشرق مصرفBNOR42,434,6372.20.200الشمال مصرف

1,719,021,99890.941,191,003,97685.28

1,396,510,802الكلي مجموع1,890,260,731الكلي 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

2017/8/3

 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
 

13,567,260

29المدرجة الشركات عدد

2المتدولة الشركات9,667,260

0المرتفعة

0المنخفضة14

2المستقره

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BTRI0.7000.7000.00العراق عبر مصرف

BZII1.0001.0000.00العراق زين مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BTRI9,100,00094.10.700العراق عبر مصرفBTRI13,000,00095.80.700العراق عبر مصرف

BZII567,2605.91.000العراق زين مصرفBZII567,2604.21.000العراق زين مصرف

13,567,260100.009,667,260100.00

9,667,260الكلي مجموع13,567,260الكلي 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

2017/8/3

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


