
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

558.86االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد556.79450,215,009 االغالق

19المتدولة الشركات0.37-% التغير نسبه

3المرتفعة2.07544,939,306-(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

10المستقره177

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

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرفAIPM4.1004.2002.44اللحوم تسويق

BBOB0.4100.400-2.44بغداد مصرفIRMC8.1508.2501.23الجاهزة االلبسة

IITC7.6207.450-2.23للسجاد العراقيةHMAN12.00012.0500.42المنصور فندق

HKAR1.0201.000-1.96كربالء فنادق

IBSD3.8803.850-0.77الغازية  بغداد

AISP4.8204.810-0.21البذور انتاج

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)

IBSD404,078,10074.23.850الغازية  بغدادIBSD104,418,00023.23.850الغازية  بغداد

BBOB38,231,5127.00.400بغداد مصرفBGUC99,909,00022.20.200الخليج مصرف

BCOI31,097,6005.70.430التجاري المصرفBBOB95,566,28121.20.400بغداد مصرف

BGUC19,981,8003.70.200الخليج مصرفBCOI72,320,00016.10.430التجاري المصرف

BNOI10,577,9201.90.320االهلي المصرفBNOI33,056,0007.30.320االهلي المصرف

SMRI9,317,5001.71.880العقارية  المعمورةBUND26,885,0006.00.130المتحد المصرف

HMAN5,226,3981.012.050المنصور فندقSMRI5,000,0001.11.880العقارية  المعمورة

437,154,28197.10518,510,83195.15

544,939,306الكلي مجموع450,215,009الكلي 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

2018/8/29

 خسارة االكثرربحية االكثر

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

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 عدد22,503,000,000

2المتدولة الشركات

0المرتفعة7,881,070,000

1المنخفضة

1المستقره11

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

BZII0.4100.350-14.63العراق زين مصرفTZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم

TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتمBZII0.4100.350-14.63العراق زين 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)

BZII7,875,350,00099.90.350العراق زين مصرفBZII22,501,000,000100.00.350العراق زين مصرف

TZNI5,720,0000.12.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,0000.02.860لالتصاالت الخاتم

22,503,000,000100.007,881,070,000100.00

7,881,070,000الكلي مجموع22,503,000,000الكلي 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

2018/8/29

التداول حجم حسب نشاطا االكثر الشركات المتداولة االسهم عدد حسب نشاطاً االكثر الشركات
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website: www.isc.gov.iq


