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 هم .س (309,594,044) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار  (508,051,150) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(0.00بنسبة ) ا  مستقر ( نقطة451.57)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة451.56)

 شركة مدرجة في السوق . (104شركة من اصل ) (34تداول اسهم ) .4

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

على ( صفقة 37ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 53)سهم بقيمة بلغت  مليون( 14ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةااالسهم عدد  لغب .6

 .شركات  (4)  سهمأ

  أسهمعلى ( صفقة 2ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 7)سهم بقيمة بلغت  مليون( 1ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي باعةالماالسهم عدد  لغب .7

 . شركة واحدة 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                        

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 2,350,000 6.67- 0.140 مصرف العطاء االسالمي   6,570,869 20.00 1.680 نقل المنتجات النفطية 

 45,085,817 4.00- 1.200 تصنيع وتسويق التمور  3,321,741 7.69 0.140 مصرف الموصل

 1,654,306 2.50- 0.780 فنادق كربالء  13,100,000 3.31 7.800 آسياسيل لالتصاالت

 100,000 2.13- 4.600 انتاج وتسويق اللحوم  205,952 0.57 8.800 فندق فلسطين

 39,502,465 1.56- 2.530 الكيمياوية والبالستيكية  6,996,658 0.27 3.690 بغداد للمشروبات الغازية

       

 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 

 102,148,000 3.31 7.800 آسياسيل لالتصاالت  95,301,264 0.00 0.390 مصرف بغداد 

 100,719,446 1.56- 2.530 الكيمياوية والبالستيكية  45,085,817 4.00- 1.200 تصنيع وتسويق التمور

 56,541,370 0.94- 4.200 مدينة العاب الكرخ  39,502,465 1.56- 2.530 الكيمياوية والبالستيكية

 54,441,622 4.00- 1.200 تصنيع وتسويق التمور  38,500,000 0.00 0.070 المصرف المتحد

 37,167,493 0.00 0.390 مصرف بغداد   13,468,000 0.94- 4.200 مدينة العاب الكرخ

 

 45 : ير المتداولةغ      1 : عامةهيئة    11  : المنخفضة   5   : المرتفعة   34   : تداولةالم    104: الشركات المدرجة     
  

   ISX60 : 491.57   477 الصفقات :  508,051,150 القيمة :  309,594,044 : السهم المتداولةا    0.00 : لتغيرا 
 


