
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

560.90االفتتاح

57المدرجة الشركات عدد555.70971,619,501 االغالق
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BMFI0.2000.180-10.00الموصل مصرفHSAD13.50014.0003.70السدير فندق

IMOS4.7004.250-9.57الحديثة الخياطةIITC7.1307.1400.14للسجاد العراقية

BUND0.1400.130-7.14المتحد المصرف

BBOB0.4200.400-4.76بغداد مصرف

HNTI7.6407.410-3.01السياحية االستثمارات

AISP4.9704.830-2.82البذور انتاج

BIIB0.4000.390-2.50االسالمي  المصرف
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IBSD435,122,35058.83.860الغازية  بغدادBMFI517,018,16053.20.180الموصل مصرف

BMFI93,194,76912.60.180الموصل مصرفBGUC149,750,00015.40.200الخليج مصرف

BBOB40,708,3685.50.400بغداد مصرفIBSD113,250,00011.73.860الغازية  بغداد

HNTI31,442,3204.37.410السياحية االستثماراتBBOB99,650,00010.30.400بغداد مصرف

BGUC29,950,0004.10.200الخليج مصرفIMAP26,790,0002.80.660الدوائية المنصور

TASC24,563,0003.38.100سيل اسياBIBI25,864,9702.70.340االستثمار مصرف

IMAP17,743,6002.40.660الدوائية المنصورBCOI9,495,0001.00.450التجاري المصرف

941,818,13096.93672,724,40890.98

739,395,381الكلي مجموع971,619,501الكلي 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

2018/8/13

 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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 دائرة البحوث والدراسات

:  بتاريخ (الثانوي الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد2,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة5,709,800
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TZNI2.8602.8600.00لالتصاالت الخاتم
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TZNI5,709,800100.02.860لالتصاالت الخاتمTZNI2,000,000100.02.860لالتصاالت الخاتم

2,000,000100.005,709,800100.00

5,709,800الكلي 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

2018/8/13

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


