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 هم .س  (613,461,070) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

   .دينار  (634,551,248) بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن %(1.34) بنسبة امرتفع( نقطة 441.1)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .نقطة (435.26)

 شركة مدرجة في السوق . (104شركة من اصل ) (25تداول اسهم ) .4

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

من دينار  مليون( 118سهم بقيمة بلغت ) مليون( 125) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 ( شركات    .3اسهم  )على ( صفقة 68ذ )تنفي خالل

 من خاللدينار  مليون( 295سهم بقيمة بلغت )مليون ( 88) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب  .7

 ( شركات .5اسهم )على ( صفقة 78ذ )تنفي

من دينار  الف( 945سهم بقيمة بلغت ) مليوم( 1.500) الثانين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .8

 . شركة واحدةاسهم على واحدة صفقة  ذ تنفي خالل

 خســارةالشركات االكثر                                                              الشركات االكثر ربحيــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 123,000,000 11.11- 0.080 مصرف بابل  43,960,000 5.98 2.660 بغداد للمشروبات الغازية

 50,000 4.94- 7.510 فندق بغداد  70,370 3.33 62.000 فندق بابل

 100,000 0.24- 8.350 فندق فلسطين  43,008,257 3.29 7.230 آسياسيل لالتصاالت

      250,000 2.50 0.410 المصرف العراقي االسالمي

      13,491,185 1.34 2.270 الكيمياوية والبالستيكية
 

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

 االسهم المتداولة   التغير)%( اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 300,860,608 3.29 7.230 آسياسيل لالتصاالت  169,500,000 0.00 0.330 مصرف بغداد 

 116,572,800 5.98 2.660 بغداد للمشروبات الغازية  123,000,000 11.11- 0.080 مصرف بابل

 55,935,000 0.00 0.330 مصرف بغداد   68,572,268 0.00 0.130 مصرف الخليج

 34,340,000 0.00 1.010 مصرف المنصور  43,960,000 5.98 2.660 بغداد للمشروبات الغازية

 30,524,578 1.34 2.270 الكيمياوية والبالستيكية  43,008,257 3.29 7.230 آسياسيل لالتصاالت
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