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 هم .س (360,172,580) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار  (510,581,227) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(0.44بنسبة ) ا  مرتفع ( نقطة491.56)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة489.43)

 شركة مدرجة في السوق . (104شركة من اصل ) (25تداول اسهم ) .4

 ( شركة .24بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) لموقوفةعدد الشركات ايبلغ  .5

على ( صفقة 6ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 2)سهم بقيمة بلغت  مليون( 7ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةااالسهم عدد  لغب .6

 .(3)  سهمأ

على ( صفقة 5ذ )تنفي دينار من خالل الف( 982)سهم بقيمة بلغت  مليون( 1ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي باعةالماالسهم عدد  لغب .7

 .شركتين   أسهم

 الشركات االكثر خســارة                                                             ربحيــةالشركات االكثر                         

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 1,000,000 2.50- 0.390 مصرف االئتمان   3,103,965 19.66 1.400 نقل المنتجات النفطية 

 5,245,000 1.36- 1.450 المنصور الدوائية  16,075,000 2.39 2.570 الكيمياوية والبالستيكية

 2,350,000 0.89- 2.230 المعمورة العقارية  14,250,332 1.66 3.680 بغداد للمشروبات الغازية

 8,047,000 0.64- 7.780 العراقية النتاج البذور     

 31,521,005 0.63- 1.580 النتاج اللقاحاتالكندي      

       

 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 

 151,330,516 4.17 1.250 تصنيع وتسويق التمور  148,774,000 0.00 0.390 مصرف بغداد 

 62,674,600 0.64- 7.780 العراقية النتاج البذور  120,515,319 4.17 1.250 تصنيع وتسويق التمور

 58,021,860 0.00 0.390 مصرف بغداد   31,521,005 0.63- 1.580 الكندي النتاج اللقاحات

 51,754,613 1.66 3.680 بغداد للمشروبات الغازية  16,075,000 2.39 2.570 الكيمياوية والبالستيكية

 51,075,000 0.00 68.100 الصنائع العصرية  14,250,332 1.66 3.680 بغداد للمشروبات الغازية

 

 24 : ير المتداولةغ    2   : عامةهيئة   7   : المنخفضة   4   : المرتفعة   25   : تداولةالم    104: الشركات المدرجة     
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mailto:info-isx@isx-iq.net

