
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

423.35االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد422.29170,612,718 االغالق

17المتدولة الشركات0.25-% التغير نسبه

2المرتفعة1.06139,060,110-(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

7المستقره175

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

HSAD11.55010.980-4.94السدير فندقBIBI0.2100.2204.76االستثمار مصرف

INCP2.2202.150-3.15الكيمياوية الصناعاتIMAP1.2101.2200.83الدوائية المنصور

BCOI0.4300.420-2.33التجاري المصرف

HBAY62.00061.000-1.61بابل فندق

SKTA3.4003.350-1.47الكرخ العاب مدينة

TASC6.9506.870-1.15سيل اسيا

SILT1.4001.390-0.71البري للنقل العراقية

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)

TASC39,194,10028.26.870سيل اسياBBOB52,845,00031.00.300بغداد مصرف

IBSD21,337,06415.32.190الغازية  بغدادBIME47,000,00027.50.100االوسط الشرق مصرف

BBOB15,415,05011.10.300بغداد مصرفBMNS10,000,0005.90.550المنصور مصرف

INCP13,546,0009.72.150الكيمياوية الصناعاتBSUC10,000,0005.90.440سومر مصرف

SILT10,447,0007.51.390البري للنقل العراقيةIBSD9,742,8005.72.190الغازية  بغداد

IMAP8,331,8326.01.220الدوائية المنصورSILT7,550,0004.41.390البري للنقل العراقية

HSAD6,407,8074.610.980السدير فندقIMAP6,924,3154.11.220الدوائية المنصور

144,062,11584.44114,678,85382.47

139,060,110الكلي مجموع170,612,718الكلي 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

2020/6/15

 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 (الثاني الســوق) التداول جلســة ملخص
 

46المدرجة الشركات عدد250,000,000

1المتدولة الشركات

0المرتفعة275,000,000

0المنخفضة

1المستقره3

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا 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)

BAIB275,000,000100.01.100العراق اسيا مصرفBAIB250,000,000100.01.100العراق اسيا مصرف

250,000,000100.00275,000,000100.00

275,000,000الكلي مجموع250,000,000الكلي 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

2020/6/15

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq


