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 .همس (1696064866) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار (1691067886469) بلغت قٌمة االسهم .2

غالقه فً الجلسة السابقة إ عن %(0.02)بنسبة  منخفضا ( نقطة560.62)فً جلسة الٌوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة560.76)البالغ 

 .شركة مدرجة فً السوق (105صل )أشركة من  (33)تداول اسهم  .4

 .( شركة22الموقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً )ٌبلغ عدد الشركات  .5

( 60ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ملٌون( 795)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 830ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةاالسهم عدد  لغب   .6

 . شركات (3)  أسهم على  صفقة

 دٌنار من خالل ملٌون( 574)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 552ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .شركات (7) أسهم على ( صفقة 153ذ )تنفٌ

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                       

 اغالق الشركةاسم 
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  

 2,134,401 10.53- 1.700 الوطنٌة لصناعات االثاث   13,448,556 20.00 4.200 مواد االنشائٌةللالفلوجة 

 44,200,119 8.70- 1.050 المصرف االهلً  47,738,000 19.05 1.000 الحمراء للتأمٌن

 36,500,000 6.25- 0.150 مصرف الخلٌج   4,510,000 8.43 2.700 الخازر للمواد االنشائٌة 

 750,000 4.44- 2.150 المعمورة العقارٌة  1,040,000 5.36 0.590 النخبة للمقاوالت العامة 

 36,575,033 3.55- 6.800 آسٌاسٌل لالتصاالت   925,308,000 2.13 0.960 مصرف بغداد 

 
 المتداولةالشركات االكثر نشاط من حٌث القٌمة                              الشركات االكثر نشاط من حٌث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 870,599,360 2.13 0.960 مصرف بغداد   925,308,000 2.13 0.960 مصرف بغداد 

 250,410,228 3.55- 6.800 آسٌاسٌل لالتصاالت   326,500,000 2.08 0.490 المصرف التجاري

 249,375,000 0.00 1.750 المصرف الدولً   226,566,583 0.00 0.130 المصرف المتحد

 153,257,000 2.08 0.490 المصرف التجاري  142,500,000 0.00 1.750 المصرف الدولً 

 55,177,906 20.00 4.200 االنشائٌة لموادالفلوجة ل  57,000,000 0.00 0.160 مصرف الموصل

 

 49:  ٌر المتداولةغ     1 : عامةهٌئة   12 : المنخفضة      9 : المرتفعة  33: تداولةالم      105 :الشركات المدرجة     
  

   ISX60 : 560.62  784 الصفقات :     1,910,788,469القٌمة :     1,960,486,464: السهم المتداولةا   -0.02: رلتغٌا 


