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 هم .س  (451,191,536) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار  (236,611,361) بلغت قٌمة االسهم .2

غالقه فً الجلسة السابقة البالغ إ عن %(1.86بنسبة ) منخفضا  ( نقطة 443.91)فً جلسة الٌوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة447.74)

 شركة مدرجة فً السوق . (115شركة من اصل ) (31تداول اسهم ) .4

 ( شركة .23بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) لموقوفةعدد الشركات اٌبلغ  .5

( 32ذ )تنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 65)سهم بقٌمة بلغت ( ملٌون 67ن فً السوق النظامً )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 .( شركات3) سهمأعلى صفقة 

( 52ذ )تنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 67)سهم بقٌمة بلغت ( ملٌون 26ن فً السوق النظامً )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .7

 أسهم شركة واحدة.على صفقة 

 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 400,000 15.00- 0.170 مصرف العطاء االسالمً   37,110 2.74 15.000 الموصل لمدن االلعاب

 11,015,468 9.09- 0.100 مصرف الشرق االوسط  939,807 2.33 11.000 فندق السدٌر

 51,700,151 4.55- 0.420 مصرف بغداد   5,000 2.00 7.650 فندق بغداد

 8,000 4.40- 6.300 الخٌاطة الحدٌثة  50,000 1.59 64.000 فندق بابل

 170,000 4.17- 0.230 مصرف االستثمار     
 

 الشركات االكثر نشاط من حٌث القٌمة المتداولة                             الشركات االكثر نشاط من حٌث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 112,411,570 1.14- 2.610 بغداد للمشروبات الغازٌة  155,000,000 0.00 0.070 المصرف المتحد

 21,714,063 4.55- 0.420 مصرف بغداد   100,000,000 0.00 0.070 مصرف بابل

 13,964,000 0.14- 6.950 آسٌاسٌل لالتصاالت   51,700,151 4.55- 0.420 مصرف بغداد 

 10,850,000 0.00 0.070 المصرف المتحد  43,677,000 1.14- 2.610 بغداد للمشروبات الغازٌة

 10,271,675 2.33 11.000 فندق السدٌر  23,200,000 2.22- 0.440 المصرف التجاري

 
 
 
  

  48 : ٌر المتداولةغ     3:  عامةهٌئة       16 :المنخفضة      4 : المرتفعة      31 : تداولةالم    115: الشركات المدرجة     
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