
 

 21/5/2020لخميس ا          
                                                                                                                                                                                                   (64رقم الجلسة )                                                                                            

Phone:  07711211522-07270094594-07834000034     E-mail: info-isx@isx-iq.net    Web site: www.isx- iq.net  

 

 

 

 

4 
 

 هم .س  (1,282,677,370) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

   .دينار   (1,025,319,798) بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن %(0.79) بنسبةمنخفضا ( نقطة 424.67)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة428.06)

 شركة مدرجة في السوق . (104شركة من اصل ) (25تداول اسهم ) .4

 ( شركة .22بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) لموقوفةعدد الشركات ا اصبح .5

من دينار  مليون( 105سهم بقيمة بلغت ) مليون( 124) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 . اتشرك( 3)اسهم على  ة( صفق44ذ )تنفي خالل

 من خاللدينار  مليون( 393سهم بقيمة بلغت ) مليون( 366) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب  .7

 .  ( شركات4)اسهم على  ة( صفق183ذ )تنفي

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 10,500 4.98- 6.300 الخياطة الحديثة  10,990,277 2.04 6.990 لالتصاالتآسياسيل 

 178,500 4.89- 8.370 فندق فلسطين  33,710,999 0.88 2.280 الكيمياوية والبالستيكية

 1,000,000 3.85- 0.500 المصرف االهلي  2,320,497 0.43 11.550 فندق السدير

 3,870,000 2.54- 3.450 مدينة العاب الكرخ      

 3,000,000 2.27- 0.430 المصرف التجاري     
 

 الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة                             الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 282,377,299 2.23- 2.190 بغداد للمشروبات الغازية  414,529,841 0.00 0.310 مصرف بغداد 

 220,000,000 0.00 1.100 مصرف اسيا العراق  260,950,000 1.79- 0.550 مصرف المنصور

 144,434,500 1.79- 0.550 مصرف المنصور  200,000,000 0.00 1.100 مصرف اسيا العراق

 125,488,952 0.00 0.310 مصرف بغداد   145,000,000 0.00 0.060 المصرف المتحد

 76,681,445 2.04 6.990 آسياسيل لالتصاالت  130,543,192 2.23- 2.190 بغداد للمشروبات الغازية

 

 55 : ير المتداولةغ       1: هيئة عامة      10:  المنخفضة      3 : المرتفعة      25 : تداولةالم      104الشركات المدرجة :    
  

ISX60 : 424.67   516 : لصفقاتا    1,025,319,798  القيمة :     1,282,677,370 : السهم المتداولةا    -0.79 : لتغيرا 
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