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 لن ٌنظم سوق العراق لالوراق المالٌة جلسة لتداول االسهم لألٌام اآلتٌة : مالحظة:
 لمناسبة الٌوم الوطنً. 2020/تموز/14ٌوم الثالثاء  -

 ٌوم الخمٌس من كل إسبوع لوجود حظر تجوال شامل وحتى إشعار آخر. -

 هم .س  (857,190,989) االسهم المتداولةبلغ عدد  .1

 . دٌنار ( 567,150,492) بلغت قٌمة االسهم .2

غالقه فً الجلسة السابقة البالغ إ عن %(1.88بنسبة ) مرتفعا  ( نقطة 449.96)فً جلسة الٌوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة441.64)

 شركة مدرجة فً السوق . (104شركة من اصل ) (23تداول اسهم ) .4

 ( شركة .23بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) لموقوفةعدد الشركات اٌبلغ  .5

 ذتنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 242)سهم بقٌمة بلغت ( ملٌون 220ن فً السوق النظامً )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 .أسهم شركتٌنعلى ( صفقة 105)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 300,000 3.27- 2.660 المعدنٌة والدراجات  130,500,000 10.00 0.110 مصرف الشرق االوسط

 1,150,000 1.16- 4.250 انتاج وتسوٌق اللحوم  7,450,000 8.70 0.250 مصرف االستثمار

 3,175,000 0.72- 1.370 العراقٌة للنقل البري  491,252,811 8.57 0.380 مصرف بغداد 

      27,075,835 6.67 0.480 التجاريالمصرف 

      950,000 6.25 0.170 مصرف العطاء االسالمً 
 

 الشركات االكثر نشاط من حٌث القٌمة المتداولة                             الشركات االكثر نشاط من حٌث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق الشركةاسم 
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 299,547,424 2.69 2.670 بغداد للمشروبات الغازٌة  491,252,811 8.57 0.380 مصرف بغداد 

 186,676,068 8.57 0.380 مصرف بغداد   130,500,000 10.00 0.110 مصرف الشرق االوسط

 13,055,000 10.00 0.110 مصرف الشرق االوسط  113,903,014 2.69 2.670 بغداد للمشروبات الغازٌة

 12,546,184 6.67 0.480 المصرف التجاري  27,075,835 6.67 0.480 المصرف التجاري

 9,153,250 1.82 2.240 الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة  23,168,417 0.00 0.130 مصرف الخلٌج

 
 
  

   56: ٌر المتداولةغ     2   : هٌئة عامة     3  :  المنخفضة    14 : المرتفعة      23: تداولةالم      104الشركات المدرجة :    
  

   ISX60 : 449.96    387 : لصفقاتا  567,150,492 القٌمة :   857,190,989 : السهم المتداولةا  1.88 لتغٌرا  
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