
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

430.83االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد432.43459,788,726 االغالق

23المتدولة الشركات0.37% التغير نسبه

6المرتفعة1.60498,719,314(نقطه)التغير مقدار

6المنخفضة

11المستقره390

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير
الشركة اسم

 رمز

الشركة

 السابق االغالق سعر

(دينار)

 سعر

 االغالق

( دينار)

 نسبة

%  التغير

BUND0.0700.060-14.29المتحد المصرفHBAG7.6007.9003.95بغداد فندق

BSUC0.4400.420-4.55سومر مصرفIBSD2.3802.4703.78الغازية  بغداد

IITC9.0008.600-4.44للسجاد العراقيةIMAP1.2701.3002.36الدوائية المنصور

TASC7.1607.050-1.54سيل اسياIMIB2.7002.7501.85والدراجات المعدنية

IKLV1.4501.440-0.69اللقاحات النتاج الكنديINCP2.2502.2700.89الكيمياوية الصناعات

HSAD10.70010.650-0.47السدير فندقIIDP1.2001.2100.83للتمور  العراقية

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

IBSD197,563,07339.62.470الغازية  بغدادBBOB132,000,00028.70.320بغداد مصرف

TASC106,129,44921.37.050سيل اسياIBSD80,836,93917.62.470الغازية  بغداد

IIDP48,666,3009.81.210للتمور  العراقيةBMNS48,663,55110.60.560المنصور مصرف

BBOB42,250,0008.50.320بغداد مصرفBIME43,000,0009.40.100االوسط الشرق مصرف

BMNS27,201,5895.50.560المنصور مصرفIIDP40,570,0008.81.210للتمور  العراقية

IMAP24,705,9125.01.300الدوائية المنصورBUND37,000,0008.00.060المتحد المصرف

INCP14,114,5632.82.270الكيمياوية الصناعاتBBAY20,000,0004.30.090بابل مصرف

402,070,49087.45460,630,88592.36

498,719,314الكلي مجموع459,788,726الكلي 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

2020/6/23

 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
 (isx60 مؤشر )

46المدرجة الشركات عدد252,200,000

2المتدولة الشركات

1المرتفعة275,837,000

0المنخفضة

1المستقره8

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BROI0.3800.3902.63العراقي االئتمان مصرف

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االسهم عدد

المتداولة

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

الشركة اسم
 رمز

الشركة
التداول حجم

 الى النسبة

( %) الكلي

 سعر

 االغالق

(دينار)

BAIB275,000,00099.71.100العراق اسيا مصرفBAIB250,000,00099.11.100العراق اسيا مصرف

BROI837,0000.30.390العراقي االئتمان مصرفBROI2,200,0000.90.390العراقي االئتمان مصرف

252,200,000100.00275,837,000100.00

275,837,000الكلي مجموع252,200,000الكلي 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

2020/6/23

ربحية 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


