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 .همس (76:,8;6,:45) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار (:47,;559,86) بلغت قٌمة االسهم .4

غالقه فً الجلسة السابقة إ عن %(:1.5)بنسبة  منخفضا ( نقطة9:.4;7)فً جلسة الٌوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .5

  .( نقطة56.;;7)البالغ 

 .شركة مدرجة فً السوق (156صل )أشركة من  (49تداول اسهم ) .6

 .( شركة45الشركات الموقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً )ٌبلغ عدد  .7

ذ تنفٌ دٌنار من خالل ملٌون( 5;)سهم بقٌمة بلغت  ( ملٌون78ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةعدد االسهم  لغب .8

 . شركتٌن  أسهمعلى ( صفقة 41)

ذ تنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 15)سهم بقٌمة بلغت ( ملٌون 4ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .9

 .شركتٌن أسهم على ( صفقة 9)

 االكثر خســارةالشركات                                                              الشركات االكثر ربحٌــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  

 1,176,429 6.67- 0.140 المصرف المتحد  413,350 3.45 8.400 فندق فلسطٌن

 113,222 5.14- 2.400 المعدنٌة والدراجات  423,000 1.47 3.450 مدٌنة العاب الكرخ

 3,013,000 4.76- 0.200 مصرف الشرق االوسط  55,025,000 1.25 0.810 مصرف بغداد 

 25,000 4.00- 15.600 السجاد والمفروشات  9,175,000 1.24 9.000 آسٌاسٌل لالتصاالت 

 8,060,000 3.06- 4.750 بغداد للمشروبات الغازٌة   100,000 0.43 4.620 سد الموصل السٌاحٌة

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

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 81,084,300 1.24 9.000 آسٌاسٌل لالتصاالت   55,025,000 1.25 0.810 مصرف بغداد 

 44,208,789 1.25 0.810 مصرف بغداد   47,784,107 1.52- 0.650 المصرف التجاري

 40,073,077 1.87- 5.250 الخٌاطة الحدٌثة   26,378,000 0.00 0.570 مصرف المنصور

 38,346,900 3.06- 4.750 بغداد للمشروبات الغازٌة   21,000,000 0.69- 1.430 الكندي النتاج اللقاحات 

 31,059,670 1.52- 0.650 المصرف التجاري  16,634,812 1.06- 0.930 صناعة وتجارة الكارتون 

 

 42 : ٌر المتداولةغ      11: عامةهٌئة  16 : المنخفضة     6: المرتفعة    27: تداولةالم     104:الشركات المدرجة     
  

   ISX60 : 592.87    309 : الصفقات        337,649,258 القٌمة >    208,496,854 : السهم المتداولةا    1.08-: رلتغٌا 


