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 .همس (965,515,565) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (1,584,954,515) بلغت قيمة االسهم .5

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(4.45بنسبة ) امرتفع ( نقطة564.87)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة564.73)

 .شركة مدرجة في السوق (143صل )أشركة من  (36تداول اسهم ) .4

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

( 135ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 541)سهم بقيمة بلغت  مليون( 563ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  لغب .6

 . شركة (14) أسهم على  ةصفق

 ( صفقة45ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 358)سهم بقيمة بلغت  مليون( 161ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةاالسهم عدد  لغب .7

 . شركات (5) أسهم على 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 23,083,906 6.67- 0.140 المصرف المتحد  2,978,298 11.20 1.390 نقل المنتجات النفطية 

 200,000 6.25- 0.150 مصرف العطاء االسالمي   24,335,258 10.00 0.440 المصرف العراقي االسالمي

 110,075,000 5.00- 0.190 مصرف الخليج  350,000 10.00 9.460 فنادق عشتار

 148,230,864 5.00- 0.190 مصرف الشرق االوسط  14,630,000 6.58 3.890 مدينة العاب الكرخ

 3,000,000 2.38- 0.410 مصرف ايالف االسالمي  1,911,132 6.42 15.750 السجاد والمفروشات

       

 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 

 239,187,362 1.50 5.420 بغداد للمشروبات الغازية   148,230,864 5.00- 0.190 مصرف الشرق االوسط

 181,003,156 0.44 9.190 آسياسيل لالتصاالت  133,517,783 4.24 1.230 المصرف االهلي

 162,217,487 4.24 1.230 المصرف االهلي  115,086,655 0.00 0.120 مصرف بابل 

 117,677,504 0.42 11.850 العراقية النتاج البذور  110,075,000 5.00- 0.190 مصرف الخليج

 98,004,175 4.47 2.570 المنصور الدوائية  90,620,519 0.00 0.590 مصرف بغداد 
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