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 هم .س (2,371,897,759) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار  (1,452,056,497) بلغت قٌمة االسهم .2

غالقه فً الجلسة السابقة إ عن %(6.26بنسبة )ا منخفض ( نقطة549.78)فً جلسة الٌوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة551.26)البالغ 

 شركة مدرجة فً السوق . (163شركة من اصل ) (44تداول اسهم ) .4

 ( شركة .21بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) لموقوفةالشركات اعدد ٌبلغ  .5

( صفقة 16ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ونملٌ( 75)سهم بقٌمة بلغت  ونٌمل( 149ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ ةالمشترااالسهم عدد  لغب .6

 .  ( شركات4)   أسهمعلى 

على ( صفقة 42ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ملٌون( 64)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 46ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ باعةالماالسهم عدد  لغب .7

 .    (شركات3)  أسهم

 االكثر خســارةالشركات                                                              الشركات االكثر ربحٌــة                        

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  

 124,242,006 5.88- 0.160 مصرف الخلٌج  616,669 11.11 0.100 الخٌر لالستثمار المالً 

 14,598,000 3.64- 0.530 االمٌن للتأمٌن  495,439,333 10.00 0.110 المصرف المتحد

 30,120,000 3.61- 1.600 الكندي النتاج اللقاحات  52,494,471 9.76 0.450 مصرف اٌالف االسالمً

 29,646,355 2.35- 4.580 بغداد للمشروبات الغازٌة  156,150,000 7.14 0.150 مصرف الموصل

 57,491,778 2.27- 0.430 المصرف التجاري  614,000,000 5.56 0.190 الشرق االوسط مصرف

       

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

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 324,000,000 0.00 1.080 مصرف آسٌا العراق   614,000,000 5.56 0.190 مصرف الشرق االوسط

 135,436,277 2.35- 4.580 بغداد للمشروبات الغازٌة  495,439,333 10.00 0.110 المصرف المتحد

 116,660,000 5.56 0.190 مصرف الشرق االوسط  300,000,000 0.00 1.080 مصرف آسٌا العراق 

 98,965,900 0.64- 9.300 آسٌاسٌل لالتصاالت  156,150,000 7.14 0.150 مصرف الموصل

 85,785,562 1.76- 1.670 المنصور الدوائٌة  132,220,000 0.00 0.250 مصرف االستثمار

 

 21 : ٌر المتداولةغ     3   : عامةهٌئة     16 : المنخفضة   14  : المرتفعة 44    : تداولةالم    163: الشركات المدرجة     
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