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 هم .س  (336,675,649) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

   .دينار   (349,438,967) بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن %(0.1) بنسبة منخفضا( نقطة 428.57)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة429.02)

 ( شركة مدرجة في السوق .103شركة من اصل ) (27تداول اسهم ) .4

 ( شركة .23بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) لموقوفةعدد الشركات ا اليزال .5

 من خاللدينار  مليون( 2سهم بقيمة بلغت ) الف( 437) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 . شركة واحدةاسهم على  ات( صفق3ذ )تنفي

 من خاللدينار  مليون( 17سهم بقيمة بلغت ) مليون( 22) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب  .7

 .  ( شركات4)اسهم على  ة( صفق12ذ )تنفي

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 11,550,000 7.14- 0.130 مصرف الموصل  50,000 8.26 10.750 فنادق المنصور

 16,114,810 3.59- 6.450 آسياسيل لالتصاالت  108,000 5.82 12.000 المنتجات الزراعية

 500,000 3.45- 0.560 االمين للتأمين  50,000 5.41 0.390 مصرف االئتمان 

 1,100,000 1.39- 1.420 اللقاحاتالكندي النتاج   50,000 3.53 8.800 فندق فلسطين

 16,020,290 1.32- 2.250 بغداد للمشروبات الغازية  3,354,431 1.91 10.650 فندق السدير
 

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

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 105,232,746 3.59- 6.450 آسياسيل لالتصاالت  120,000,000 0.00 0.060 المصرف المتحد

 50,730,200 0.51- 1.940 الكيمياوية والبالستيكية  28,641,000 0.00 0.560 مصرف المنصور

 36,209,761 1.32- 2.250 بغداد للمشروبات الغازية  26,200,000 0.51- 1.940 والبالستيكيةالكيمياوية 

 34,633,646 1.91 10.650 فندق السدير  24,755,992 0.75 1.340 العراقية للنقل البري

 33,173,029 0.75 1.340 العراقية للنقل البري  18,076,000 0.82- 1.210 المنصور الدوائية

 

 52 : ير المتداولةغ       1 : هيئة عامة       7 :  المنخفضة       8: المرتفعة    27  : تداولةالم      103الشركات المدرجة :    
  

ISX60 : 428.57    386 : الصفقات    349,438,967 القيمة :    336,675,649 : السهم المتداولةا   - 0.10:لتغيرا 
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