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 هم .س (     1,974,304,313) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار  (1,540,677,324) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(1.25بنسبة )ا رتفعم ( نقطة551.22)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة544.38)

 شركة مدرجة في السوق . (123شركة من اصل ) (34تداول اسهم ) .4

 ( شركة .21بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) لموقوفةعدد الشركات ايبلغ  .5

( صفقة 23ذ )تنفي دينار من خالل ونملي( 41)سهم بقيمة بلغت  ونيمل( 97ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي ةالمشترااالسهم عدد  لغب .6

 .  ( شركات4)   أسهمعلى 

على ( صفقة 11ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 8)سهم بقيمة بلغت  مليون( 1ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي باعةالماالسهم عدد  لغب .7

 .    (شركات5)  أسهم

 االكثر خســارةالشركات                                                              الشركات االكثر ربحيــة                        

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 3,000,000 6.25- 0.150 مصرف العطاء االسالمي  427,120,782 11.11 0.100 المصرف المتحد

 224,559 2.65- 11.000 فنادق المنصور  115,000 9.52 23.000 بغداد العراق للنقل العام 

 65,000 1.81- 68.000 فندق بابل  128,000,000 6.25 0.170 مصرف الخليج

 4,204,000 0.95- 9.360 آسياسيل لالتصاالت  18,500,000 6.06 0.350 مصرف اشور

      356,309,244 5.88 0.180 الشرق االوسطمصرف 

       

 نشاط من حيث القيمة المتداولةالشركات االكثر                              الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 432,000,000 0.00 1.080 مصرف آسيا العراق   427,120,782 11.11 0.100 المصرف المتحد

 395,328,314 5.83 1.270 تصنيع وتسويق التمور  400,000,000 0.00 1.080 مصرف آسيا العراق 

 174,494,362 2.18 4.690 بغداد للمشروبات الغازية  356,309,244 5.88 0.180 مصرف الشرق االوسط

 85,156,050 3.03 1.700 المنصور الدوائية  317,815,581 5.83 1.270 تصنيع وتسويق التمور

 80,000,000 0.00 8.000 الستثمارات السياحيةا  128,000,000 6.25 0.170 مصرف الخليج

 

 45 : ير المتداولةغ       3  : عامةهيئة    4  : المنخفضة   18  : المرتفعة   34 : تداولةالم    123: الشركات المدرجة     
  

   ISX60 : 551.20  563 الصفقات :  1,540,677,324 القيمة :     1,974,304,313 : السهم المتداولةا    1.25  : لتغيرا 
 


