
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

423.91االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد427.72385,407,669 االغالق

24المتدولة الشركات0.90% التغير نسبه

11المرتفعة3.81208,300,666(نقطه)التغير مقدار

3المنخفضة

10المستقره219

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

IITC9.4009.250-1.60للسجاد العراقيةBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

SILT1.4001.380-1.43البري للنقل العراقيةIMOS5.9906.5008.51الحديثة الخياطة

HSAD11.05011.000-0.45السدير فندقBBOB0.3000.3103.33بغداد مصرف

SNUC0.3700.3802.70للمقاوالت النخبة

BCOI0.4200.4302.38التجاري المصرف

SMRI1.4501.4802.07العقارية  المعمورة

TASC7.0707.2001.84سيل اسيا

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)

BBOB81,890,84439.30.310بغداد مصرفBBOB265,280,00068.80.310بغداد مصرف

IBSD46,005,73022.12.260الغازية  بغدادBMNS29,000,0007.50.560المنصور مصرف

TASC29,155,00014.07.200سيل اسياBIME20,601,5625.30.100االوسط الشرق مصرف

BMNS16,040,0007.70.560المنصور مصرفIBSD20,494,0005.32.260الغازية  بغداد

SILT8,487,0004.11.380البري للنقل العراقيةBBAY10,105,0002.60.090بابل مصرف

SMRI5,572,1022.71.480العقارية  المعمورةSILT6,150,0001.61.380البري للنقل العراقية

INCP3,961,7501.92.250الكيمياوية الصناعاتBCOI5,000,0001.30.430التجاري المصرف

356,630,56292.53191,112,42691.75

208,300,666الكلي مجموع385,407,669الكلي 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

2020/6/17

 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 عدد250,220,000

3المتدولة الشركات

0المرتفعة300,079,400

0المنخفضة

3المستقره4

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3600.3600.00األئتمان مصرف

BTIB1.2001.2000.00االسالمي الطيف مصرف

BZII0.3700.3700.00العراق 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)

BTIB300,000,00099.971.200االسالمي الطيف مصرفBTIB250,000,00099.91.200االسالمي الطيف مصرف

BROI72,0000.020.360األئتمان مصرفBROI200,0000.10.360األئتمان مصرف

BZII7,4000.0020.370العراق زين مصرفBZII20,0000.010.370العراق زين مصرف

250,220,000100.00300,079,400100.00

300,079,400الكلي مجموع250,220,000الكلي 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

2020/6/17

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




