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 هم.( س603,981,289) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (896,176,896) بلغت قيمة االسهم .2

 جلسة السابقة البالغغالقه في الإ عن %(0.43)نسبة ب ارتفعم نقطة   (590.60)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة588.09)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (48)تداول اسهم  .4

 .ركةش( 3ي )يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المال .5

ذ تنفي دينار من خاللون ملي( 16)سهم بقيمة بلغت  مليون( 26ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي ةالمشتراعدد االسهم  لغب .6

 .    شركة واحدة    أسهمعلى ( صفقة 10)

 (6ذ )تنفي ينار من خاللدمليون ( 7)سهم بقيمة بلغت  الف( 900ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .   شركة واحدة   أسهمعلى صفقة 

 االكثر خســارةلشركات ا                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 3,000,000 7.58- 0.610 النخبة للمقاوالت العامة  6,416,069 7.78 9.000 المعمورة العقارية 

 44,947,758 5.56- 0.170 مصرف الخليج  29,553,215 6.30 5.740 المواد االنشائيةالفلوجة 

 1,789,237 2.56- 1.900 الكيمياوية والبالستيكية  14,000,000 5.00 0.210 مصرف سومر التجاري

 450,000 2.54- 5.750 الخياطة الحديثة   2,135,520 4.44 2.350 االنشائيةطريق الخازر 

 560,700 1.15- 8.600 فندق بغداد  2,530,000 4.17 12.500 الموصل لمدن االلعاب 
 

 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 

 318,000,000 0.00 1.060 مصرف آسيا العراق   300,000,000 0.00 1.060 مصرف آسيا العراق 

 165,759,408 6.30 5.740 المواد االنشائيةالفلوجة   61,000,000 0.00 0.140 مصرف الشرق االوسط 

 65,829,185 0.00 7.300 آسياسيل لالتصاالت  44,947,758 5.56- 0.170 مصرف الخليج

 64,581,771 1.65 3.080 مدينة العاب الكرخ  29,553,215 6.30 5.740 المواد االنشائيةالفلوجة 

 55,553,603 7.78 9.000 المعمورة العقارية   26,527,603 0.00 0.650 مصرف المنصور

 

 48 : ير المتداولةغ   4 : عامةالهيئة ال   9  : المنخفضة    16  :المرتفعة  48   : تداولةالم      103 :الشركات المدرجة     
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