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 .همس (1,944,372,961) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (1,66,913,683) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة إ عن %(2.69)بنسبة  منخفضا ( نقطة560.76)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة576.29)البالغ 

 .شركة مدرجة في السوق (105صل )أشركة من  (40)تداول اسهم  .4

 .( شركة22يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) .5

( 15ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 142)سهم بقيمة بلغت  مليون( 149ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةاالسهم عدد  لغب   .6

 . شركة (2)  أسهم على  صفقة

 دينار من خالل مليون( 571)سهم بقيمة بلغت  مليون( 412ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .شركات (13) أسهم على ( صفقة 235ذ )تنفي

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 5,225,000 12.50- 3.500 لمواد االنشائيةلالفلوجة   100,000 20.00 0.360 الوئام لالستثمار المالي

 36,875,590 8.73- 1.150 المصرف االهلي  5,579,955 18.01 1.900 الوطنية لصناعات االثاث 

 8,050,000 8.20- 0.560 النخبة للمقاوالت العامة   590,000 11.16 2.490 الخازر للمواد االنشائية 

 18,545,000 7.37- 4.150 بغداد للمشروبات الغازية   10,200 5.56 19.000 المنتجات الزراعية

 110,698,945 7.14- 0.130 المصرف المتحد  500,000 5.36 0.590 االمين 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 

 501,625,639 1.05- 0.940 مصرف بغداد   538,519,504 1.05- 0.940 مصرف بغداد 

 251,064,950 6.62- 7.050 آسياسيل لالتصاالت   500,000,000 0.00 0.260 مصرف االستثمار 

 130,000,000 0.00 0.260 مصرف االستثمار   270,208,626 0.00 0.380 مصرف سومر التجاري 

 102,679,278 0.00 0.380 مصرف سومر التجاري   163,500,000 5.88- 0.480 المصرف التجاري

 80,254,000 5.88- 0.480 التجاريالمصرف   110,698,945 7.14- 0.130 المصرف المتحد
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