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 .همس (11881785588,65) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (1,8,4785878,48) بلغت قيمة االسهم .5

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(58.,بنسبة ) منخفضا ( نقطة557.75)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .,

  .( نقطة559.59)

 .شركة مدرجة في السوق (,,1صل )أشركة من  (5,تداول اسهم ) .4

 .( شركة18بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) لموقوفةعدد الشركات ايبلغ  .5

( ,14ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 875)سهم بقيمة بلغت  مليون( 199ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  لغب .6

 . شركات (7) أسهم على  اتصفق

 ( صفقات55ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 88,)سهم بقيمة بلغت  مليون( 77ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةاالسهم عدد  لغب .7

 . شركة واحدة أسهم على 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 31,209,489 4.76- 0.200 االوسطمصرف الشرق   30,288,677 9.58 2.630 المعمورة العقارية

 93,150,000 3.45- 0.560 مصرف المنصور  40,000,000 9.09 0.120 مصرف بابل 

 515,000 3.45- 28.000 بغداد العراق للنقل العام   500,000 6.25 0.170 مصرف العطاء االسالمي 

 1,915,553 2.33- 0.420 مصرف ايالف االسالمي  230,000 4.01 13.500 السجاد والمفروشات

 78,600,000 1.64- 0.600 مصرف بغداد   250,000 3.64 2.850 المعدنية والدراجات

       

 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 

 9,092,248,380 0.00 0.810 مصرف التنمية الدولي  11,224,998,000 0.00 0.810 مصرف التنمية الدولي

 753,589,010 2.80 5.140 بغداد للمشروبات الغازية   150,120,000 2.80 5.140 بغداد للمشروبات الغازية 

 143,335,322 1.74 11.700 العراقية النتاج البذور  93,150,000 3.45- 0.560 مصرف المنصور

 75,822,363 9.58 2.630 المعمورة العقارية  78,600,000 1.64- 0.600 مصرف بغداد 

 53,076,000 3.45- 0.560 مصرف المنصور  51,398,000 0.00 0.200 مصرف الخليج

 

  51: ير المتداولةغ        1: عامةهيئة        8:المنخفضة    12: المرتفعة  33: تداولةالم   103: الشركات المدرجة     
  

   ISX60 :557.75  466 الصفقات :   10,347,587,348القيمة :   11,817,558,062: السهم المتداولةا    -0.28:رلتغيا 
 


