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 .همس (654,333,953) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (825,298,412) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(3.37)بنسبة  مرتفعا ( نقطة598.98)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة598.56)

 .شركة مدرجة في السوق (133صل )أشركة من  (31تداول اسهم ) .4

 .( شركة23عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي )يبلغ  .5

 دينار من خاللمليون ( 242)سهم بقيمة بلغت ( مليون 299ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 . شركات (5)أسهم ىعل( صفقة 52ذ )تنفي

ذ تنفي دينار من خالل مليون( 81)سهم بقيمة بلغت  ( مليون9ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .شركات(3) أسهمعلى ( صفقة 25)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 500,000 4.65- 0.410 مصرف االئتمان   1,750,000 20.00 1.380 الخازر للمواد االنشائية 

 3,600,000 3.26- 0.890 صناعة وتجارة الكارتون   25,054,806 6.25 1.190 تصنيع وتسويق التمور

 10,300,000 1.69- 0.580 مصرف المنصور  2,125,000 5.80 1.460 المصرف االهلي

 112,200 1.00- 29.800 بغداد العراق للنقل العام  21,895,067 5.56 9.500 آسياسيل لالتصاالت

 200,000 0.57- 3.500 مدينة العاب الكرخ  233,042 3.23 0.640 الخليج للتأمين

 
 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 

 235,543,634 2.63 0.780 مصرف بغداد   303,706,335 2.63 0.780 مصرف بغداد 

 204,427,763 5.56 9.500 آسياسيل لالتصاالت  200,850,000 0.00 0.900 مصرف الطيف 

 180,765,000 0.00 0.900 مصرف الطيف االسالمي  25,054,806 6.25 1.190 تصنيع وتسويق التمور

 48,508,660 0.00 5.510 الخياطة الحديثة   21,895,067 5.56 9.500 آسياسيل لالتصاالت

 29,873,767 6.25 1.190 تصنيع وتسويق التمور  16,000,000 0.00 0.140 المصرف المتحد

 

  43: ير المتداولةغ       6: عامةهيئة         8 : المنخفضة       11 : المرتفعة       31: تداولةالم     103:الشركات المدرجة     
  

   ISX60 : 598.98   356الصفقات :     825,298,412 القيمة :     654,300,953: السهم المتداولةا    0.07: رلتغيا  


