
 

 9/1/2022 االحد     
                                                                                                                                                                                                 (4رقم الجلسة )                                                                                            

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

 

 

 

 

 

4 
 

 .همس (874,274,829) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (845,468,660) بلغت قيمة االسهم .2

السابقة غالقه في الجلسة إ عن %(0.73)بنسبة  منخفضا   نقطة (563.03)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة567.16) البالغ

 .شركة مدرجة في السوق (105صل )أشركة من  (33)تداول اسهم  .4

 .( شركة22يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) .5

 على ( صفقة3ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 1)سهم بقيمة بلغت  مليون( 1ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  لغب   .6

 .شركة واحدة فقط أسهم

ذ تنفي دينار من خالل مليون( 55)سهم بقيمة بلغت  مليون( 30ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .(شركات4) أسهمعلى ( صفقة 33)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 1,260,000 8.51- 2.150 الخازر للمواد االنشائية   11,020,000 10.00 3.080 المعدنية والدراجات

 3,000,000 5.00- 0.570 االمين لالستثمار المالي   250,000 9.94 3.760 العراقية لالعمال الهندسية 

 4,500,000 3.70- 0.520 النخبة للمقاوالت العامة   3,400,000 5.88 0.180 مصرف العطاء االسالمي 

 81,921,417 3.17- 0.610 المصرف التجاري  140,000 4.35 12.000 الموصل لمدن االلعاب

 3,400,000 3.17- 3.050 مدينة العاب الكرخ  77,000 3.85 13.500 انتاج االلبسة الجاهزة 

 
 المتداولةالشركات االكثر نشاط من حيث القيمة                              الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 324,000,000 0.00 1.080 مصرف آسيا العراق   300,000,000 0.00 1.080 مصرف آسيا العراق 

 97,537,150 1.27- 7.790 آسياسيل لالتصاالت   146,966,333 0.00 0.380 مصرف سومر التجاري 

 55,847,207 0.00 0.380 مصرف سومر التجاري   122,944,525 0.00 0.150 مصرف الموصل

 50,268,054 3.17- 0.610 المصرف التجاري  81,921,417 3.17- 0.610 المصرف التجاري

 49,804,073 1.35 1.500 المصرف االهلي  41,098,000 1.96- 1.000 مصرف بغداد 
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