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  لمصادفتها عطلة رسمية .   21/3/2023لن ينظم سوق العراق لألوراق المالية جلسة تداول ليوم الثالثاء 

 سهم.  (79,986,539عدد االسهم المتداولة )بلغ  .1

 . دينار  (230,106,935)بلغت قيمة االسهم  .2

ي جلسة اليوم عىل   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3
 
  (637.06)ف

 
ي الجلسة السابقة الب%( عن إ0.14)نسبة ب ا مرتفع نقطة

 
الغ غالقه ف

  ( نقطة. 636.16)

كة من أ (30)تداول اسهم  .4 ي السوق (103صل )شر
 
كة مدرجة ف  . شر

كات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق  .5 امها بتعليمات االفصاح المالي )يبلغ عدد الشر كة3المالية لعدم الت    . ( شر

ي السوق ) بلغ .6
 
اة من المستثمرين غتر العراقيير  ف

فيذ دينار من خالل تن مليون( 6سهم بقيمة بلغت ) مليون( 4عدد االسهم المشت 

كة واحدة  ( صفقة عىل أسهم1)  .   شر

ي السوق ) المباعةعدد االسهم  بلغ .7
 
نفيذ ( مليون دينار من خالل ت51( مليون سهم بقيمة بلغت )18من المستثمرين غتر العراقيير  ف

كة واحدة  ( صفقة عىل أسهم32)  .   شر

كات االكتر ربحيــة                                                         كات االكتر خســارةا                                                     الشر  لشر

كة  اغالق اسم الشر
التغتر 
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

كة  اغالق اسم الشر
التغتر 
)%( 

االسهم 
 المتداولة  

 130,000 4.260- 11.000 االستثمارات السياحية  6,158,666 5.26 0.200 مرصف سومر التجاري

يالعراقية   519,000 4.44 2.350 الخاتم لالتصاالت   1,600,000 4.00- 1.920 للنقل التر

ي 
 
 5,392,875 1.28- 0.770 الهالل الصناعية  4,179,466 4.00 0.260 مرصف االستثمار العراف

 2,676,467 0.76- 3.920 الفلوجة المواد االنشائية  2,098,892 2.11 1.940 الكيمياوية والبالستيكية

 2,840,000 0.52- 9.550 عشتارفنادق   6,800,000 2.04 0.500 المرصف التجاري

 
كات االكتر نشاط من حيث االسهم المتداولة          كات االكتر نشاط من حيث القيمة المتداولة                    الشر  الشر

كة  االسهم المتداولة   )%( التغتر  اغالق اسم الشر
 

كة  اغالق اسم الشر
التغتر 
)%( 

 القيمة المتداولة 

وبات الغازية  وبات الغازية   25,992,902 0.35- 2.860 بغداد للمشر  74,146,801 0.35- 2.860 بغداد للمشر

 38,731,250 0.10 10.500 العراقية النتاج البذور  6,800,000 2.04 0.500 المرصف التجاري

 27,259,000 0.52- 9.550 فنادق عشتار  6,158,666 5.26 0.200 مرصف سومر التجاري

 21,006,750 0.00 7.500 آسياسيل لالتصاالت   5,392,875 1.28- 0.770 الهالل الصناعية

ي 
 
 10,645,877 0.00 13.700 المعمورة العقارية   4,179,466 4.00 0.260 مرصف االستثمار العراف

 

كات المدرجة          69 :  غتر المتداولة      1    :  عامةالهيئة ال      7      :  المنخفضة     8   :المرتفعة       30  :  المتداولة      103 : الشر
 
     ISX60  :    637.06     275 الصفقات :         230,106,935        :  القيمة      79,986,539  :  السهم المتداولةا        0.14   : لتغتر ا  
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