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 .همس (1,063,564,241) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (1,003,309,130) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(1.25بنسبة ) امرتفع ( نقطة564.73)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة557.75)

 .شركة مدرجة في السوق (113صل )أشركة من  (27تداول اسهم ) .4

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

( 122ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 542)سهم بقيمة بلغت  مليون( 143ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  لغب .6

 . شركات (11) أسهم على  اتصفق

 ( صفقات21ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 315)سهم بقيمة بلغت  مليون( 54ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةاالسهم عدد  لغب .7

 . ثالث شركات أسهم على 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 2,000,000 5.88- 0.160 مصرف العطاء االسالمي   422,134 9.63 14.800 السجاد والمفروشات

 20,600,000 4.76- 0.400 مصرف االئتمان   27,539,898 6.49 2.460 المنصور الدوائية

 205,000 4.64- 26.700 بغداد العراق للنقل العام   1,371 6.25 17.000 المنتجات الزراعية 

 60,900,000 1.79- 0.550 مصرف المنصور  12,430,000 4.82 0.870 صناعة وتجارة الكارتون 

 7,574,915 1.67- 0.590 مصرف بغداد   13,326,621 4.35 2.400 الكيمياوية والبالستيكية

       

 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 

 389,754,879 3.89 5.340 بغداد للمشروبات الغازية   750,015,000 0.00 0.120 مصرف بابل 

 142,449,537 0.85 11.800 العراقية النتاج البذور  74,719,591 3.89 5.340 بغداد للمشروبات الغازية 

 96,758,530 1.67 9.150 آسياسيل لالتصاالت  60,900,000 1.79- 0.550 مصرف المنصور

 92,943,200 0.00 0.120 مصرف بابل   27,539,898 6.49 2.460 المنصور الدوائية

 66,106,049 6.49 2.460 المنصور الدوائية  22,649,000 0.76 2.650 المعمورة العقارية
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