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 هم .س  (1,373,840,066)  بلغ عدد االسهم المتداولة .1

   .دينار  (1,016,020,960) بلغت قيمة االسهم .2

السابقة البالغ اغالقه في الجلسة  عن %(1.33) بنسبة منخفضا( نقطة 435.25)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة441.1)

 شركة مدرجة في السوق . (104شركة من اصل ) (27تداول اسهم ) .4

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

من دينار  مليون( 246سهم بقيمة بلغت ) مليون( 535) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 ( شركات    .4اسهم  )على ( صفقة 63ذ )تنفي خالل

 من خاللدينار  مليون( 252سهم بقيمة بلغت )مليون ( 99) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب  .7

 ( شركات .4اسهم )على ( صفقة 112ذ )تنفي

 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 55,000,000 14.3- 0.060 المصرف المتحد  763,344,879 3.03 0.340 مصرف بغداد 

 2,600,000 4.98- 13.540 الموصل لمدن االلعاب     

 100,060,000 4.89- 2.530 بغداد للمشروبات الغازية     

 490,000 4.76- 10.00 فندق السدير     

 170,000 4.35- 0.220 مصرف اشور     
 

 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 

 255,284,259 3.03 0.340 مصرف بغداد   763,344,879 3.03 0.340 مصرف بغداد 

 254,832,100 4.89- 2.530 بغداد للمشروبات الغازية  200,000,000 0.00 1.100 مصرف اسيا العراق

 220,000,000 0.00 1.100 مصرف اسيا العراق  100,060,000 4.89- 2.530 بغداد للمشروبات الغازية

 122,283,820 1.66- 7.110 آسياسيل لالتصاالت  61,400,000 0.00 0.130 مصرف الخليج

 35,425,250 0.88- 2.250 الكيمياوية والبالستيكية  57,434,787 0.00 0.080 مصرف بابل

 

 55 : ير المتداولةغ     0   : هيئة عامة     13 :  المنخفضة      1  : المرتفعة  27 : تداولةالم      104الشركات المدرجة :    
  

   ISX60 : 435.25   432 : لصفقاتا   1,016,020,960 القيمة :      1,373,840,066  : السهم المتداولةا    -1.33 : لتغيرا 
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