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 .همس (157,258215241) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار (15,1554,15541) بلغت قٌمة االسهم .7

 غالقه فً الجلسة السابقة البالغإ عن %(1.77)بنسبة  مرتفعا   نقطة (4.71,,)فً جلسة الٌوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .5

  .( نقطة5.15,,)

 .شركة مدرجة فً السوق (,11صل )أشركة من  (51)تداول اسهم  .4

 .( شركة72ٌبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) .,

( 41ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ملٌون( 188)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 144ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةاالسهم عدد  لغب   .,

 .شركات (4) أسهم على صفقة

 دٌنار من خالل ملٌون( 774)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 111ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .2

 .(شركات2) أسهمعلى ( صفقة ,11ذ )تنفٌ

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  

 315,000 6.98- 2.000 الخازر للمواد االنشائٌة    305,000 9.84 4.130 العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

 8,335,000 6.82- 2.870 المعدنٌة والدراجات  145,000,000 9.09 0.120 المصرف المتحد

 200,000 3.33- 11.600 الموصل لمدن االلعاب  2,100,000 8.70 1.000 فنادق كربالء 

 15,410,000 2.63- 1.110 تصنٌع وتسوٌق التمور  4,650,000 5.58 5.490 الخٌاطة الحدٌثة 

 18,000,000 1.89- 0.520 مصرف المنصور  46,400,000 1.90 1.610 الكندي النتاج اللقاحات 

 
 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   317,150,000 0.00 1.000 مصرف بغداد 

 314,366,500 0.00 1.000 مصرف بغداد   300,000,000 0.00 1.080 مصرف آسٌا العراق 

 249,900,000 0.00 1.700 المصرف الدولً   147,000,000 0.00 1.700 المصرف الدولً 

 139,626,260 0.67 1.510 المصرف االهلً  145,000,000 9.09 0.120 المصرف المتحد

 91,827,120 0.77 7.850 آسٌاسٌل لالتصاالت   94,265,173 0.67 1.510 المصرف االهلً

 
 

 1,  : ٌر المتداولةغ        5 : عامةهٌئة      ,  : المنخفضة      14 : المرتفعة     51  : تداولةالم     ,11 :الشركات المدرجة     
  

   ISX60 : ,,4.71  2,1 الصفقات :      15,1554,15541 القٌمة :     157,258215241 : المتداولةالسهم ا     1.77  : رلتغٌا        


