
 هيئة االوراق المالية 

 دائرة البحوث والدراسات

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

432.43االفتتاح

58المدرجة الشركات عدد435.26444,671,120 االغالق

23المتدولة الشركات0.65% التغير نسبه

5المرتفعة2.83372,932,328(نقطه)التغير مقدار

8المنخفضة

10المستقره315

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

SMOF15.00014.250-5.00االلعاب لمدن الموصلBUND0.0600.07016.67المتحد المصرف

IMOS6.5006.180-4.92الحديثة الخياطةIITC8.6009.1005.81للسجاد العراقية

IMAP1.3001.280-1.54الدوائية المنصورBBOB0.3200.3303.13بغداد مصرف

HSAD10.65010.500-1.41السدير فندقBMNS0.5600.5701.79المنصور مصرف

INCP2.2702.240-1.32الكيمياوية الصناعاتIBSD2.4702.5101.62الغازية  بغداد

SKTA3.4003.360-1.18الكرخ العاب مدينة

TASC7.0507.000-0.71سيل 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)

BBOB100,185,90626.90.330بغداد مصرفBBOB303,684,56468.30.330بغداد مصرف

IBSD92,416,57824.82.510الغازية  بغدادIBSD37,077,8008.32.510الغازية  بغداد

TASC86,572,73923.27.000سيل اسياINCP15,731,5393.52.240الكيمياوية الصناعات

INCP35,140,0949.42.240الكيمياوية الصناعاتBMNS14,250,0003.20.570المنصور مصرف

HSAD11,839,1493.210.500السدير فندقBIME14,158,1633.20.100االوسط الشرق مصرف

BMNS8,015,0002.10.570المنصور مصرفTASC12,369,4242.87.000سيل اسيا

SKTA6,244,0001.73.360الكرخ العاب مدينةBSUC12,000,0002.70.420سومر مصرف

409,271,49092.04340,413,46691.28

372,932,328الكلي مجموع444,671,120الكلي 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

2020/6/24

 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 عدد200,513,600

2المتدولة الشركات

0المرتفعة220,200,304

0المنخفضة

2المستقره7

الشركة اسم
 رمز

الشركة

 االغالق سعر

 السابق

(دينار)

 سعر

 االغالق

(دينار)

 نسبة

% التغير

BAIB1.1001.1000.00العراق اسيا مصرف

BROI0.3900.3900.00األئتمان 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)

BAIB220,000,00099.91.100العراق اسيا مصرفBAIB200,000,00099.71.100العراق اسيا مصرف

BROI200,3040.10.390األئتمان مصرفBROI513,6000.30.390األئتمان مصرف

200,513,600100.00220,200,304100.00

220,200,304الكلي مجموع200,513,600الكلي 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

2020/6/24

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

E-mail: statistic@isc.gov.iq

website: www.isc.gov.iq




