
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

559.05االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد558.86526,700,943 االغالق

20المتدولة الشركات0.03-% التغير نسبه

6المرتفعة0.19603,707,055-(نقطه)التغير مقدار

4المنخفضة

10المستقره262
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( دينار)

 نسبة
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BBOB0.4200.410-2.38بغداد مصرفBUND0.1300.1407.69المتحد المصرف

IMOS4.3604.270-2.06الحديثة الخياطةIITC7.3507.6203.67للسجاد العراقية

IBSD3.9103.880-0.77الغازية  بغدادBIBI0.3300.3403.03االستثمار مصرف

SMRI1.8901.880-0.53العقارية  المعمورةHKAR1.0001.0202.00كربالء فنادق

SKTA4.6104.7001.95الكرخ العاب مدينة

HMAN11.80012.0001.69المنصور فندق

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)

IBSD399,748,00066.23.880الغازية  بغدادBBOB145,233,71927.60.410بغداد مصرف

BBOB59,615,8259.90.410بغداد مصرفIBSD103,020,00019.63.880الغازية  بغداد

BCOI34,424,2685.70.430التجاري المصرفBGUC81,291,00015.40.200الخليج مصرف

SKTA24,557,6004.14.700الكرخ العاب مدينةBCOI80,591,32015.30.430التجاري المصرف

BNOI21,972,5003.60.320االهلي المصرفBNOI68,250,00013.00.320االهلي المصرف

BGUC16,258,2002.70.200الخليج مصرفBIIB12,972,1082.50.400االسالمي  المصرف

AISP14,286,5002.44.820البذور انتاجBUND6,450,0001.20.140المتحد المصرف

497,808,14794.51570,862,89294.56

603,707,055الكلي مجموع526,700,943الكلي 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

2018/8/28

 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
 

46المدرجة الشركات عدد2,475,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة5,922,750

1المنخفضة

1المستقره10

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BZII0.5000.410-18.00العراق زين مصرف

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

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)

TZNI5,720,00096.62.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,00080.82.860لالتصاالت الخاتم

BZII202,7503.40.410العراق زين مصرفBZII475,00019.20.410العراق زين مصرف

2,475,000100.005,922,750100.00

5,922,750الكلي مجموع2,475,000الكلي 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

2018/8/28

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


