
 

 17/9/0202 الخميس         
                                                                                                                                                                                                 (111رقم الجلسة )                                                                                            

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

 

 

 

 

4 
 

 هم .س  (2414748644133) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار  (1458143454246) بلغت قٌمة االسهم .2

غالقه فً الجلسة السابقة البالغ إ عن %(010بنسبة ) مرتفعا   ( نقطة483.38)فً جلسة الٌوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة482.90)

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

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

( 72ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ونملٌ( 933)سهم بقٌمة بلغت  لٌارم( 1ن فً السوق النظامً )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 . ( شركات4) سهمأعلى صفقة 

( 61ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ملٌون( 235)سهم بقٌمة بلغت  لٌونم( 370ن فً السوق النظامً )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ ةالمباععدد االسهم  لغب .7

 .  شركات (4)أسهم على صفقة 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 559,860 7.69- 60.000 الصنائع العصرٌة  4,000,000 8.33 0.130 مصرف العطاء االسالمً 

 594,000 1.41- 17.500 الموصل لمدن االلعاب  500,000 5.00 0.210 مصرف اٌالف االسالمً

 250,000 1.03- 9.600 فنادق المنصور  260,000 3.23 19.150 بغداد العراق للنقل العام 

 2,100,000 0.62- 1.610 العراقٌة للنقل البري  19,950,000 2.96 1.740 العقارٌةالمعمورة 

 6,300,000 0.14- 7.000 آسٌاسٌل لالتصاالت   2,000,000 2.50 0.410 مصرف االئتمان 

         

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

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 727,283,460 0.00 0.690 المصرف االهلً  1,054,034,000 0.00 0.690 المصرف االهلً

 350,306,460 0.00 0.410 مصرف بغداد   854,406,000 0.00 0.410 مصرف بغداد 

 293,459,464 0.00 3.280 بغداد للمشروبات الغازٌة  89,502,200 0.00 3.280 بغداد للمشروبات الغازٌة

 44,017,500 0.14- 7.000 آسٌاسٌل لالتصاالت   30,000,000 0.00 0.400 مصرف سومر التجاري

 34,044,984 2.96 1.740 المعمورة العقارٌة  20,000,000 0.00 0.080 مصرف بابل

 

  49: ٌر المتداولةغ         5: عامةهٌئة   5 :المنخفضة    8: المرتفعة    28: تداولةالم    105: الشركات المدرجة     
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