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 .همس (3909994829084) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار (3914094999212) بلغت قٌمة االسهم .2

غالقه فً الجلسة السابقة إ عن %(0.21)بنسبة  منخفضا   ( نقطة573.39)فً جلسة الٌوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة574.58)البالغ 

 .شركة مدرجة فً السوق (105صل )أشركة من  (37)تداول اسهم  .4

 .( شركة22ٌبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) .5

( 103ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ملٌون( 880)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 993ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةاالسهم عدد  لغب .6

 . شركتٌن  أسهم على  صفقة

 دٌنار من خالل ملٌون( 989)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 593ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .شركات (7) أسهم على ( صفقة 298ذ )تنفٌ

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  

 21,274,003 9.33- 1.360 المصرف االهلً  1,280,000 16.67 0.700 الحمراء للتأمٌن

 2,695,000 9.26- 2.450 المعدنٌة والدراجات  1,400,000 7.38 1.600 الوطنٌة لصناعات االثاث 

 2,660,000 7.64- 4.350 مواد االنشائٌةللالفلوجة   122,398 7.14 0.300 الوئام لالستثمار المالً

 42,134,472 7.14- 0.130 المصرف المتحد  1,336,583,630 5.88 0.900 مصرف بغداد 

 288,935,000 5.36- 0.530 المصرف التجاري  3,000 1.69 15.000 انتاج االلبسة الجاهزة

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

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 1,161,914,086 5.88 0.900 مصرف بغداد   1,336,583,630 5.88 0.900 مصرف بغداد 

 571,036,400 2.44- 8.000 آسٌاسٌل لالتصاالت   288,935,000 5.36- 0.530 المصرف التجاري

 299,250,000 0.00 1.750 المصرف الدولً   254,236,508 0.00 0.380 مصرف سومر التجاري 

 187,970,789 0.00 4.500 بغداد للمشروبات الغازٌة   245,000,000 0.00 0.160 مصرف الخلٌج 

 156,962,250 5.36- 0.530 المصرف التجاري  219,529,556 0.00 0.160 مصرف الموصل

 

 45:  ٌر المتداولةغ     1 : عامةهٌئة     16: المنخفضة       6: المرتفعة     37: تداولةالم      105 :الشركات المدرجة     
  

   ISX60 :573.39  1111 الصفقات :      3,140,499,212القٌمة :     3,099,482,084 : السهم المتداولةا     0.21-: رلتغٌا 


