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 هم .س  (765,835,896) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار  (856,464,748) بلغت قٌمة االسهم .2

غالقه فً الجلسة السابقة البالغ إ عن %(4.69بنسبة ) مرتفعا   ( نقطة482.94)فً جلسة الٌوم على   ISX 60اغلق مؤشر االسعار .3

 .( نقطة479.57)

 شركة مدرجة فً السوق . (145شركة من اصل ) (34تداول اسهم ) .4

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

( 61ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ونملٌ( 119)سهم بقٌمة بلغت  لٌونم( 169ن فً السوق النظامً )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 . ( شركات6) سهمأعلى صفقة 

( صفقة 6ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ملٌون( 32)سهم بقٌمة بلغت  لٌونم( 45ن فً السوق النظامً )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ ةالمباععدد االسهم  لغب .7

 . شركتٌن أسهم على 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                           

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 31,550,000 14.29- 0.120 مصرف العطاء   100,000 3.37 4.600 انتاج وتسوٌق اللحوم

 35,000 5.00- 74.100 فندق بابل  5,522,624 3.05 1.690 المعمورة العقارٌة

 1,000,000 3.70- 0.520 االمٌن للتأمٌن  86,885,679 2.82 3.280 بغداد للمشروبات الغازٌة

 110,000 3.08- 0.630 االمٌن العقارٌة  32,325,000 2.53 1.620 العراقٌة للنقل البري

 712,260 2.38- 10.250 الخٌاطة الحدٌثة  10,000,000 2.22 0.460 المصرف االسالمً

         

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

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 281,269,760 2.82 3.280 بغداد للمشروبات الغازٌة  250,000,000 0.00 1.100 مصرف آسٌا العراق 

 275,000,000 0.00 1.100 مصرف آسٌا العراق   137,212,000 0.00 0.410 مصرف بغداد 

 56,236,920 0.00 0.410 مصرف بغداد   86,885,679 2.82 3.280 بغداد للمشروبات الغازٌة

 52,130,000 2.53 1.620 العراقٌة للنقل البري  61,200,000 1.54 0.660 مصرف المنصور

 40,362,000 1.54 0.660 مصرف المنصور  51,951,000 0.00 0.690 المصرف االهلً

 
  

 48 : ٌر المتداولةغ       4  : عامةهٌئة    5 :المنخفضة    9 : المرتفعة    34  : تداولةالم    145: الشركات المدرجة     
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