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 هم .س  (  4,900,708,030) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار  (4,019,760,344) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(0.05بنسبة ) امرتفع ( نقطة486.15)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة485.92)

 شركة مدرجة في السوق . (104شركة من اصل ) (26تداول اسهم ) .4

 ( شركة .27بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) لموقوفةعدد الشركات ايبلغ  .5

على ( صفقة 4ذ )تنفي دينار من خالل الف( 570)سهم بقيمة بلغت  الف( 600ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةااالسهم عدد  لغب .6

 كة واحدةشر  سهمأ

  أسهمعلى ( صفقة 3ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 2)سهم بقيمة بلغت  الف( 30ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي لمباعةااالسهم عدد  لغب .7

 .  شركة واحدة 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                        

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 20,000,000 7.14- 0.130 مصرف الخليج  19,080,000 9.49 1.500 اللقاحاتالكندي النتاج 

 20,654 5.56- 0.850 دار السالم للتأمين  185,312 6.14 73.500 فندق بابل

 10,000 5.00- 2.280 المعمورة العقارية  5,000,000 5.26 1.000 مصرف عبر العراق

 41,275,000 2.43- 2.410 الكيمياوية والبالستيكية  5,000,000 2.56 0.400 مصرف بغداد 

 6,930,000 1.87- 4.200 مدينة العاب الكرخ  100,000 1.66 7.980 الستثمارات السياحيةا

       

 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 

 3,752,440,000 0.00 0.800 المصرف الوطني   4,690,550,000 0.00 0.800 المصرف الوطني 

 100,563,900 2.43- 2.410 الكيمياوية والبالستيكية  41,275,000 2.43- 2.410 الكيمياوية والبالستيكية

 42,246,228 0.39- 7.610 العراقية النتاج البذور  27,118,786 1.72- 0.570 مصرف المنصور

 29,273,000 1.87- 4.200 مدينة العاب الكرخ  22,653,500 0.00 0.240 مصرف االستثمار

 28,386,600 9.49 1.500 الكندي النتاج اللقاحات  20,000,000 7.14- 0.130 مصرف الخليج

 

 48 : ير المتداولةغ    3  :عامةهيئة       10 :المنخفضة     6  : المرتفعة   26   : تداولةالم    104: الشركات المدرجة     
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