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 5.25االسهم المتداولة 3,570,276,746 :

الهٌئة العامة 5 :

غٌر المتداولة 46 :

 583.47 : ISX60التغٌر:
4
 .1بلغ عدد االسهم المتداولة ( )3,570,276,746سهم.
 .2بلغت قٌمة االسهم ( )4,339,493,996دٌنار.
 .3اغلق مؤشر االسعار  ISX60فً جلسة الٌوم على ( )583.47نقطة مرتفعا بنسبة ( )%5.25عن إغالقه فً الجلسة السابقة البالغ
( )582.51نقطة.
 .4تداول اسهم ( )38شركة من أصل ( )153شركة مدرجة فً السوق.
ٌ .5بلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ( )14شركة.
 .6بلغ عدد االسهم المشتراه من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌن فً السوق ( )65ملٌون سهم بقٌمة بلغت ( )85ملٌار دٌنار من خالل تنفٌذ
( )11صفقة على أسهم شركة واحدة .
 .7بلغ عدد االسهم المباعة من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌن فً السوق ( )87ملٌون سهم بقٌمة بلغت ( )325ملٌون دٌنار من خالل تنفٌذ
( )116صفقة على أسهم ( )6شركات .
 .8تنفٌذ امر متقابل مقصود على اسهم مصرف عبر العراق بعدد اسهم ( )2,630سهم وبقٌمة ( )2,630دٌنار .
الشركات االكثر ربحٌــة
التغٌر
االسهم المتداولة
اغالق
اسم الشركة
()%
2,348,953
19.19 10.000
فندق اشور
3,319,999
5.71
15.000
فندق السدٌر
70,706,666
2.99
8.600
آسٌاسٌل لالتصاالت
18,581,000
2.13
0.480
مصرف المنصور
340,168
1.65
28.870
بغداد العراق للنقل العام
الشركات االكثر نشاط من حٌث االسهم المتداولة
اسم الشركة
مصرف عبر العراق
مصرف آسٌا العراق
مصرف الموصل
مصرف سومر التجاري
مصرف بغداد

القٌمة 4,339,493,996 :

الصفقات 949 :

الشركات االكثر خســارة
التغٌر
االسهم المتداولة
اغالق
اسم الشركة
()%
170,863
-9.95
5.700
سد الموصل السٌاحٌة
25,000
-8.97
0.710
االمٌن للتأمٌن
1,740,000
-5.56
0.850
الحمراء للتأمٌن
51,000
-3.38 100.000
الصنائع العصرٌة
2,940,210
-3.33
2.610
المنصور الدوائٌة
الشركات االكثر نشاط من حٌث القٌمة المتداولة

اغالق

التغٌر
()%

االسهم المتداولة

اسم الشركة

اغالق

التغٌر
()%

1.000
1.080
0.260
0.250
1.250

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,630,003,000
300,000,000
109,057,349
107,150,000
94,635,000

مصرف عبر العراق
آسٌاسٌل لالتصاالت
مصرف آسٌا العراق
بغداد للمشروبات الغازٌة
العراقٌة النتاج البذور

1.000
8.600
1.080
4.500
11.600

0.00
2.99
0.00
1.12
-1.69
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Phone:

القٌمة المتداولة
2,630,003,000

610,719,263
324,000,000
155,778,615
143,805,626
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