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 : بمناسبة عٌد االضحى المبارك ستكون جلسات التداول فً سوق العراق لالوراق المالٌة كاالتً :مالحظة 
 . 29/7/2020آخر جلسة تداول قبل العٌد ٌوم االربعاء  .1
 . 10/8/2020أول جلسة تداول بعد العٌد ٌوم االثنٌن  .2

 

 هم .س  (1116419951445) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار  (56714421803) بلغت قٌمة االسهم .2

غالقه فً الجلسة السابقة البالغ إ عن %(1.82بنسبة ) مرتفعا  ( نقطة 451.99)فً جلسة الٌوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة443.90)

 شركة مدرجة فً السوق . (105شركة من اصل ) (32تداول اسهم ) .4

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

( 63ذ )تنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 120)سهم بقٌمة بلغت ( ملٌون 95ن فً السوق النظامً )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 .( شركات4) سهمأعلى صفقة 

( 22ذ )تنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 46)سهم بقٌمة بلغت ( ملٌون 20ن فً السوق النظامً )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .شركتٌنأسهم على صفقة 

 واحدة ذ صفقةتنفٌ دٌنار من خالل الف( 235)سهم بقٌمة بلغت  الف( 100) الثانًن فً السوق من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .8

 .شركة واحدةأسهم على 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 1,000,000 17.14- 0.580 مصرف القابض  160,000,000 14.29 0.080 مصرف بابل

 100,000 2.08- 2.350 الخاتم لالتصاالت  50,429,259 14.29 0.080 المصرف المتحد

 1,500,000 0.81- 1.220 المنصور الدوائٌة  53,284,523 10.00 0.110 مصرف الشرق االوسط

 6,236,717 0.76- 1.300 العراقٌة للنقل البري  15,000,000 8.70 0.250 مصرف االستثمار

 6,700,000 0.46- 2.180 الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة  22,000,000 8.00 0.270 مصرف اشور

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

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 279,302,831 7.14 0.450 مصرف بغداد   641,843,342 7.14 0.450 مصرف بغداد 

 136,104,940 1.53 2.650 بغداد للمشروبات الغازٌة  160,000,000 14.29 0.080 بابلمصرف 

 44,819,840 0.14 6.960 آسٌاسٌل لالتصاالت   96,485,804 7.69 0.140 مصرف الخلٌج

 14,558,500 0.46- 2.180 الكٌمٌاوٌة والبالستٌكٌة  53,284,523 10.00 0.110 مصرف الشرق االوسط

 13,508,013 7.69 0.140 مصرف الخلٌج  52,315,000 1.53 2.650 للمشروبات الغازٌةبغداد 
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