االربعاء2022/11/23
رقم الجلسة ()213
الشركات المدرجة 103 :

المتداولة  41 :المرتفعة 12 :

 588.09 : ISX60التغير-0.34 :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المنخفضة  12 :الهيئة العامة  5 :غير المتداولة 54 :

االسهم المتداولة 675,593,038 :

القيمة :

1,284,152,625

الصفقات 646 :

بلغ عدد االسهم المتداولة ( )675,593,038سهم.
بلغت قيمة االسهم ( )1,284,152,625دينار.
اغلق مؤشر االسعار  ISX60في جلسة اليوم على ( )588.09نقطة منخفضا بنسبة ( )%0.34عن إغالقه في الجلسة السابقة
البالغ ( )590.12نقطة.
تداول اسهم ( )41شركة من أصل ( )103شركة مدرجة في السوق.
يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )3شركة.
بلغ عدد االسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق ( )49مليون سهم بقيمة بلغت ( )116مليون دينار من خالل تنفيذ
( )11صفقة على أسهم ثالث شركات .
بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق ( )24مليون سهم بقيمة بلغت ( )63مليون دينار من خالل تنفيذ
( )32صفقة على أسهم شركتين .
الشركات االكثر ربحيــة

اسم الشركة
الفلوجة المواد االنشائية
النخبة للمقاوالت العامة
مدينة العاب الكرخ
الحديثة لالنتاج الحيواني
طريق الخازر االنشائية

اغالق
5.400
0.660
3.030
0.400
2.250

التغير
()%
11.80
10.00
3.77
2.56
2.27

الشركات االكثر خســارة

االسهم المتداولة

اسم الشركة

اغالق

34,206,555
840,000
34,619,862
879,282
3,950,000

مصرف االقتصاد
صناعة وتجارة الكارتون
الهالل الصناعية
الصناعات االلكترونية
مصرف بغداد

0.180
0.930
0.890
0.950
1.220

الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة
اسم الشركة
مصرف آسيا العراق
المصرف االهلي
مصرف الشرق االوسط
مدينة العاب الكرخ
الفلوجة المواد االنشائية

التغير
()%
-10.00
-4.12
-3.26
-3.06
-2.40

االسهم المتداولة
100,000
2,000,000
13,018,602
10,013,686
10,730,000

الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة

اغالق

التغير
()%

االسهم المتداولة

اسم الشركة

اغالق

التغير
()%

القيمة المتداولة

1.060
1.040
0.140
3.030
5.400

0.00
0.00
0.00
3.77
11.80

300,000,000
44,000,000
37,721,515
34,619,862
34,206,555

مصرف آسيا العراق
آسياسيل لالتصاالت
الفلوجة المواد االنشائية
فنادق عشتار
المعمورة العقارية

1.060
7.300
5.400
9.010
8.350

0.00
-1.08
11.80
0.11
1.33

318,000,000
192,667,607
183,731,023
118,711,200
110,726,500

Phone: 07711211522-07270094594-07834000034

E-mail:info-isx@isx-iq.net Web site: www.isx-iq.net

