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 .همس (104,104,10868) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار (1048,05170864) بلغت قٌمة االسهم .,

الجلسة السابقة غالقه فً إ عن %(1.77)بنسبة  منخفضا   ( نقطة771.47)فً جلسة الٌوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .1

  .( نقطة,6.,76) البالغ

 .شركة مدرجة فً السوق (1,7صل )أشركة من  (11)تداول اسهم  .4

 .( شركة2,ٌبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) .7

 ( صفقة6,ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ملٌون( 47)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 71السوق )ن فً من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةاالسهم عدد  لغب   .6

 . شركات (4) أسهم على 

 دٌنار من خالل ملٌون( 875)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( ,74ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .5

 .شركات (,1)أسهم على ( صفقة 115ذ )تنفٌ

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  

 900,000 11.76- 1.500 صناعات االثاث المنزلً  250,990 16.22 0.430 مصرف االئتمان

 19,047,206 7.99- 3.800 بغداد للمشروبات الغازٌة   130,000 13.89 0.410 الوئام لالستثمار المالً

 910,000 6.67- 2.520 طرٌق الخازر االنشائٌة   395,775,000 8.16 0.530 المصرف التجاري

 78,035,000 5.88- 6.400 آسٌاسٌل لالتصاالت   79,660,000 6.67 0.160 مصرف الخلٌج 

 1,061,625 4.03- 14.060 انتاج االلبسة الجاهزة  110,000 5.00 1.050 الحمراء للتأمٌن

 
 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 

 521,620,150 5.88- 6.400 آسٌاسٌل لالتصاالت   395,775,000 8.16 0.530 المصرف التجاري

 202,995,500 8.16 0.530 المصرف التجاري  204,390,911 0.00 0.960 مصرف بغداد 

 195,988,665 0.00 0.960 مصرف بغداد   195,000,000 0.00 0.130 المصرف المتحد

 133,692,927 0.00 1.050 المصرف االهلً  140,707,286 0.00 0.260 مصرف االستثمار 

 74,374,359 7.99- 3.800 بغداد للمشروبات الغازٌة   124,600,464 0.00 1.050 المصرف االهلً

 
 

 49:  ٌر المتداولةغ       1 : عامةهٌئة       13 : المنخفضة      10 : المرتفعة      33 : تداولةالم      105 :الشركات المدرجة     
  

   ISX60 : 551.95    892 الصفقات :    1,480,715,864 القٌمة :   1,403,923,868 : المتداولةالسهم ا   -1.55 : رلتغٌا 


