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 ( سهم.891,118,871بلغ عدد االسهم المتداولة ) .1

 . دينار (1,330,001,144)بلغت قيمة االسهم  .2

لسة السابقة البالغ غالقه في الج%( عن إ0.54)نسبة ب امرتفع نقطة   (618.06)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  ( نقطة.614.76)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )شركة من أ (40)تداول اسهم  .4

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

ليون دينار من خالل تنفيذ ( م158( مليون سهم بقيمة بلغت )121من المستثمرين غير العراقيين في السوق ) المشتراةعدد االسهم  بلغ .6

 .(3)  ( صفقة على أسهم37)

ون دينار من خالل تنفيذ ( ملي174( مليون سهم بقيمة بلغت )49عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق ) بلغ .7

 .( شركات4)  ( صفقة على أسهم81)

 ر خســارةلشركات االكثا                            الشركات االكثر ربحيــة                                                        

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 اغالق اسم الشركة  االسهم المتداولة  
التغير 
)%( 

 االسهم المتداولة  

 135,000 5.74- 11.500 االستثمارات السياحية  183,220,685 13.99 2.200 المنصور الدوائية

 122,728 4.09- 88.250 فندق بابل  500,000 8.70 10.000 العراقية لالعمال الهندسية 

 22,272 2.56- 1.900 الكيمياوية والبالستيكية  3,550,000 7.41 0.580 النخبة للمقاوالت العامة

 26,173,595 2.16- 6.350 المواد االنشائيةالفلوجة   2,955,240 5.51 12.450 المعمورة العقارية 

 1,183,180 2.00- 4.900 انتاج االلبسة الجاهزة  5,500 4.84 32.500 بغداد العراق للنقل العام
 

 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 

 379,746,361 13.99 2.200 المنصور الدوائية  269,026,300 __ 0.070 المرصف المتحد 

وبات الغازية   183,220,685 13.99 2.200 المنصور الدوائية  235,739,324 0.30- 3.290 بغداد للمشر

 165,758,658 2.16- 6.350 المواد االنشائيةالفلوجة   112,140,000 3.50 1.480 مرصف بغداد

وبات الغازية   161,451,789 3.50 1.480 مرصف بغداد  72,485,464 0.30- 3.290 بغداد للمشر

 75,674,576 0.70- 1.410 المرصف االهل    53,559,969 0.70- 1.410 المرصف االهل  
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