
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

556.70االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد553.38881,278,684 االغالق

23المتدولة الشركات0.60-% التغير نسبه

1المرتفعة3.32664,133,177-(نقطه)التغير مقدار
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BUND0.1300.120-7.69المتحد المصرفIIDP1.0201.0502.94للتمور  العراقية

BNOI0.3400.320-5.88االهلي المصرف

IMOS4.6004.400-4.35الحديثة الخياطة

BIBI0.3400.330-2.94االستثمار مصرف

IRMC8.2008.000-2.44الجاهزة االلبسة

BCOI0.4400.430-2.27التجاري المصرف

IMAP0.6400.630-1.56الدوائية المنصور
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IBSD408,671,43761.53.880الغازية  بغدادBGUC469,000,00053.20.190الخليج مصرف

BGUC89,110,00013.40.190الخليج مصرفBBOB194,787,79822.10.400بغداد مصرف

BBOB77,915,11911.70.400بغداد مصرفIBSD105,320,83012.03.880الغازية  بغداد

IMAP18,716,3912.80.630الدوائية المنصورBMFI39,625,0004.50.180الموصل مصرف

SKTA16,374,8402.54.550الكرخ العاب مدينةIMAP29,549,0343.40.630الدوائية المنصور

AISP13,349,5522.04.730البذور انتاجBCOI11,141,5621.30.430التجاري المصرف

BMFI7,132,5001.10.180الموصل مصرفBUND6,200,0000.70.120المتحد المصرف

855,624,22497.09631,269,84095.05

664,133,177الكلي مجموع881,278,684الكلي 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

2018/8/16

 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
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:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد2,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة5,708,938
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1المستقره3
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TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم
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TZNI5,708,938100.02.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,000100.02.860لالتصاالت الخاتم

2,000,000100.005,708,938100.00

5,708,938الكلي مجموع2,000,000الكلي 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

2018/8/16

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


