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 هم .س  (534,551,969) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

   .دينار   (685,684,903) بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن %(0.15) بنسبةمنخفضا ( نقطة 428.06)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة428.69)

 شركة مدرجة في السوق . (104شركة من اصل ) (30تداول اسهم ) .4

 ( شركة .22بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) لموقوفةعدد الشركات ا اصبح .5

من دينار  مليون( 95سهم بقيمة بلغت ) مليون( 114) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 . اتشرك( 4)اسهم على  ة( صفق69ذ )تنفي خالل

 من خاللدينار  مليون( 93سهم بقيمة بلغت ) مليون( 47) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب  .7

 .  ( شركات3)اسهم على  ة( صفق56ذ )تنفي

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 2,134,090 4.35- 0.220 مصرف االستثمار  28,225,000 7.62 2.260 والبالستيكيةالكيمياوية 

 30,000 3.68- 1.830 المصرف الدولي االسالمي  42,990,000 5.22 1.410 العراقية للنقل البري

 20,000 2.88- 1.010 االهلية لالنتاج الزراعي  40,900,000 3.20 1.290 المنصور الدوائية

 11,250,000 2.22- 0.440 مصرف سومر التجاري  17,065,000 3.01 6.850 لالتصاالتآسياسيل 

 29,050,000 1.60- 1.230 تصنيع وتسويق التمور  1,432,901 2.91 3.540 مدينة العاب الكرخ 
 

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

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 172,440,130 0.44- 2.240 بغداد للمشروبات الغازية  190,100,000 0.00 0.310 مصرف بغداد 

 115,335,000 3.01 6.850 لالتصاالتآسياسيل   76,335,000 0.44- 2.240 بغداد للمشروبات الغازية

 62,579,300 7.62 2.260 الكيمياوية والبالستيكية  42,990,000 5.22 1.410 العراقية للنقل البري

 59,381,300 5.22 1.410 العراقية للنقل البري  40,900,000 3.20 1.290 المنصور الدوائية

 58,939,117 0.00 0.310 مصرف بغداد   29,050,000 1.60- 1.230 تصنيع وتسويق التمور

 

 50 : ير المتداولةغ       1 : هيئة عامة     8 :  المنخفضة     7 : المرتفعة      30 : تداولةالم      104الشركات المدرجة :    
  

ISX60 : 428.06  546 : الصفقات     685,684,903 القيمة :   534,551,969 : السهم المتداولةا  - 0.15 : لتغيرا 
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