االحد 2022/1/16
رقم الجلسة ()9
الشركات المدرجة 105 :

المتداولة 35 :

التغير 0.5-:

المرتفعة 6:

المنخفضة 11:

االسهم المتداولة 3,547,968,155 :

هيئة عامة 6:

غير المتداولة 42 :

556.56: ISX60
4
 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )3454749684155سهم.
 .2بلغت قيمة االسهم ( )243424,4647,5دينار.
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX60في جلسة اليوم على ( )556.56نقطة منخفضا بنسبة ( )%,.5عن إغالقه في الجلسة السابقة البالغ
( )559.33نقطة.
 .4تداول اسهم ( )35شركة من أصل ( )1,5شركة مدرجة في السوق.
 .5يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ( )22شركة.
 .6بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق ( )372مليون سهم بقيمة بلغت ( )129مليون دينار من خالل
تنفيذ ( )86صفقة على أسهم ( )4شركات.
 .7تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم شركة مصرف العراقي االسالمي بعدد اسهم ()244994,,,4,,,سهم وبقيمة
( )14274449,4,,,دينار .
الشركات االكثر ربحيــة
التغير
اغالق
اسم الشركة
()%
9.85
6.020
العراقية لالعمال الهندسية
7.69
0.280
مصرف العطاء االسالمي
6.67
0.320
مصرف االستثمار العراقي
0.74
4.080
الفلوجة االنشائية
0.67 15.100
السجاد والمفروشات

االسهم المتداولة
997,811
5,300,000
24,000,000
1,542,931
30,000

الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة
اغالق

التغير
()%

االسهم المتداولة

المصرف العراقي االسالمي

0.510

0.00

2,499,100,000

المصرف الدولي
مصرف الشرق االوسط
مصرف الخليج
المصرف االهلي

1.700
0.190
0.150
1.530

0.00
-5.00
0.00
0.00

292,000,000
200,000,000
150,000,000
81,786,055

اسم الشركة

Phone: 07711211522-07270094594-07834000034

القيمة 2,342,046,705:

الصفقات 516 :

الشركات االكثر خســارة
التغير
اغالق
اسم الشركة
()%
-9.09
0.500
االهلية للتأمين
-5.00
0.190
مصرف الشرق االوسط
-5.00
0.950
فنادق كربالء
-2.78
بغداد للمشروبات الغازية 3.840
-2.56
0.380
مصرف االئتمان

االسهم المتداولة
425,000
200,000,000
21,799,977
22,400,000
1,000,000

الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة
اسم الشركة
المصرف العراقي
االسالمي

المصرف الدولي
المصرف االهلي
بغداد للمشروبات الغازية

آسياسيل لالتصاالت

اغالق

التغير
()%

القيمة المتداولة

0.510

0.00

1,274,541,000

1.700
1.530
3.840
7.700

0.00
0.00
-2.78
-1.16

496,400,000
124,374,477
86,298,700
62,911,058

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

