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 .همس (607,110,018) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (549,715,074) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة البالغ إ عن %(1.15)بنسبة  مرتفعا   ( نقطة599.34)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة592.5)

 .شركة مدرجة في السوق (104صل )أشركة من  (29تداول اسهم ) .4

 .( شركة23يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) .5

ذ تنفي دينار من خالل مليون( 15)سهم بقيمة بلغت  ( مليون11ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 . شركة واحدة  (4) أسهمعلى ( صفقة 8)

ذ تنفي دينار من خاللمليون ( 15)سهم بقيمة بلغت ( مليون 3ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .( شركات3)  أسهم على ( صفقة 8)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 4,315,384 2.13- 0.460 مصرف ايالف االسالمي   7,533,679 8.51 2.550 المعمورة العقارية

 1,300,000 1.57- 2.500 الكيمياوية والبالستيكية   519,107 7.20 2.530 المعدنية والدراجات

 1,245,510 0.86- 1.150 تصنيع وتسويق التمور  25,641,612 5.62 0.940 صناعة وتجارة الكارتون 

 390,100 0.85- 8.120 فندق فلسطين  22,394,532 4.55 0.460 المصرف العراقي االسالمي 

 4,265,200 0.67- 8.890 آسياسيل لالتصاالت   10,495,419 3.16 4.900 بغداد للمشروبات الغازية 

 
 المتداولةالشركات االكثر نشاط من حيث القيمة                              الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 118,932,550 1.27 0.800 مصرف بغداد   261,499,621 0.00 0.380 مصرف سومر التجاري 

 99,369,856 0.00 0.380 مصرف سومر التجاري   148,665,687 1.27 0.800 مصرف بغداد 

 79,282,342 0.00 8.400 فندق بغداد   63,615,770 0.00 0.570 مصرف المنصور

 51,383,780 3.16 4.900 بغداد للمشروبات الغازية   25,641,612 5.62 0.940 صناعة وتجارة الكارتون 

 37,983,160 0.67- 8.890 آسياسيل لالتصاالت   22,394,532 4.55 0.460 المصرف العراقي االسالمي 
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