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 هم .س  (663,783,164) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار ( 387,718,299) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(2.19بنسبة ) مرتفعا  ( نقطة 441.64)في جلسة اليوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة432.17)

 شركة مدرجة في السوق . (164شركة من اصل ) (26تداول اسهم ) .4

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

( 68ذ )تنفي دينار من خاللمليون ( 127)سهم بقيمة بلغت ( مليون 137ن في السوق النظامي )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 .( شركات3)أسهم على صفقة 

( 12ذ )تنفي من خاللدينار  مليون( 22)سهم بقيمة بلغت مليون ( 51) النظامين في السوق من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .( شركات3)أسهم على صفقة 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 1,975,000 0.90- 2.200 الكيمياوية والبالستيكية  37,634,682 16.67 0.070 المصرف المتحد

      25,000,000 11.11 0.100 مصرف الشرق االوسط

      16,343,636 9.52 0.230 مصرف االستثمار

      266,142,412 9.38 0.350 مصرف بغداد 

      26,534,596 8.96 0.730 المصرف االهلي
 

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

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 154,559,525 3.17 2.600 بغداد للمشروبات الغازية  266,142,412 9.38 0.350 مصرف بغداد 

 93,149,844 9.38 0.350 مصرف بغداد   136,550,000 3.51 0.590 مصرف المنصور

 79,646,500 3.51 0.590 مصرف المنصور  61,415,000 3.17 2.600 بغداد للمشروبات الغازية

 19,285,755 8.96 0.730 المصرف االهلي  38,500,000 8.33 0.130 مصرف الخليج

 7,910,000 8.33 0.390 مصرف االئتمان   37,634,682 16.67 0.070 المصرف المتحد

 
 
  

   66: ير المتداولةغ     1   : هيئة عامة     1  :  المنخفضة    15 : المرتفعة      26: تداولةالم      164الشركات المدرجة :    
  

   ISX60 : 441.64    291 : لصفقاتا  387,718,299 القيمة :   663,783,164 : السهم المتداولةا  2.19 لتغيرا  
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