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 هم.( س996,760,959) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (1,57,012,392) بلغت قيمة االسهم .2

 جلسة السابقة البالغغالقه في الإ عن (%0.65)نسبة ب ارتفعم نقطة   (605.07)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة601.15)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (38) تداول اسهم .4

 .ركةش( 3ي )يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المال .5

ذ تنفي دينار من خالل ليونم( 430)سهم بقيمة بلغت  مليون( 214ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  لغب .6

 .شركات (3)أسهم على ( صفقة 40)

ذ تنفي دينار من خاللون ملي( 231)سهم بقيمة بلغت  مليون( 73ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 . ( شركات4)أسهم على ( صفقة 35)

 لشركات االكثر خســارةا                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 االسهم المتداولة   )%( التغير اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 2,500,000 2.56- 1.900 الكيمياوية والبالستيكية  16,219,412 16.67 0.070 المصرف المتحد 

 5,157,000 2.00- 9.800 فنادق عشتار  100,000 7.92 6.950 انتاج وتسويق اللحوم 

 447,000 1.33- 37.000 بغداد العراق للنقل العام  2,000,000 4.65 0.450 مصرف آشور الدولي 

 1,301,183 1.10- 9.000 فندق بغداد  6,526,319 3.70 0.560 الهالل الصناعية

 154,039 0.80- 12.400 فندق فلسطين   250,000 3.70 5.600 الخياطة الحديثة 
 

 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 

 318,409,449 0.68 1.490 مصرف بغداد  239,000,000 0.00 0.070 مصرف الشمال

 204,246,062 0.95 7.450 المعمورة العقارية   214,821,621 0.68 1.490 مصرف بغداد

 186,767,800 0.93 1.080 المصرف االهلي  174,420,000 0.93 1.080 المصرف االهلي

 184,948,750 0.00 7.850 آسياسيل لالتصاالت  77,000,000 0.00 0.170 مصرف الشرق االوسط 

 92,263,810 0.00 4.020 بغداد للمشروبات الغازية   69,904,224 0.00 0.180 مصرف الخليج
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