
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

424.67االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد423.35257,910,869 االغالق

14المتدولة الشركات0.31-% التغير نسبه

1المرتفعة1.32208,357,800-(نقطه)التغير مقدار
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IMOS6.3005.990-4.92الحديثة الخياطةIBSD2.1902.2000.46الغازية  بغداد

IMAP1.2701.210-4.72الدوائية المنصور

BIBI0.2200.210-4.55االستثمار مصرف

BBOB0.3100.300-3.23بغداد مصرف

INCP2.2802.220-2.63الكيمياوية الصناعات

SKTA3.4503.400-1.45الكرخ العاب مدينة

IITC9.6009.500-1.04للسجاد العراقية
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( %) الكلي
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الشركة اسم
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التداول حجم
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( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD97,457,60546.82.200الغازية  بغدادBUND115,100,00044.60.060المتحد المصرف

INCP54,612,60026.22.220الكيمياوية الصناعاتBBOB49,000,00019.00.300بغداد مصرف

BBOB14,700,0007.10.300بغداد مصرفIBSD44,670,36917.32.200الغازية  بغداد

IMAP12,701,0006.11.210الدوائية المنصورINCP24,790,0009.62.220الكيمياوية الصناعات

SILT8,015,2003.81.400البري للنقل العراقيةIMAP10,300,0004.01.210الدوائية المنصور

BUND6,906,0003.30.060المتحد المصرفSILT5,720,0002.21.400البري للنقل العراقية

TASC4,871,0002.36.950سيل اسياBIME3,000,0001.20.100االوسط الشرق مصرف

252,580,36997.93199,263,40595.64

208,357,800الكلي مجموع257,910,869الكلي 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

2020/6/14

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد300,000
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BROI0.3900.360-7.69العراقي االئتمان مصرف
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BROI90,00091.80.360العراقي االئتمان مصرفBROI250,00083.30.360العراقي االئتمان مصرف

BLAD8,0008.20.160االسالمي العطاء مصرفBLAD50,00016.70.160االسالمي العطاء مصرف

300,000100.0098,000100.00

98,000الكلي مجموع300,000الكلي 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

2020/6/14

 خسارة 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


