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 .همس (4,533,094,532) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار( 4,981,988,685) بلغت قيمة االسهم .2

 البالغغالقه في الجلسة السابقة إ عن %()بنسبة  منخفضا   نقطة (547.53)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة553.36)

 .شركة مدرجة في السوق (105صل )أشركة من  (36)تداول اسهم  .4

 .( شركة22يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) .5

 دينار من خالل مليون( 475)سهم بقيمة بلغت ( مليون 392ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .6

 .( شركات7أسهم )على ( صفقة 201ذ )تنفي

( 3,500,000,000(سهم وبقيمة )3,500,000,000تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم شركة مصرف المستشار بعدد اسهم ) .7

 دينار .

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 140,000 4.04- 9.020 فنادق عشتار  5,000 9.97 7.280 العراقية لالعمال الهندسية 

 142,445,408 4.00- 3.600 بغداد للمشروبات الغازية   4,744 3.64 28.500 بغداد العراق للنقل العام

 3,035,000 3.23- 0.300 مصرف االستثمار   750,000 2.63 0.390 مصرف االئتمان

 6,145,000 3.02- 2.250 المعمورة العقارية  200,000 1.96 0.520 المصرف العراقي االسالمي 

 27,725,000 2.65- 1.470 المصرف االهلي  380,000 1.73 2.350 الخازر للمواد االنشائية  

 
 الشركات االكثر نشاط من حيث القيمة المتداولة                             الشركات االكثر نشاط من حيث االسهم المتداولة

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق الشركةاسم 
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 3,500,020,000 0.00 1.000 مصرف المستشار   3,500,020,000 0.00 1.000 مصرف المستشار 

 514,621,556 4.00- 3.600 بغداد غازية   302,000,000 0.00 0.150 مصرف الخليج 

 496,400,000 0.00 1.700 المصرف الدولي   292,000,000 0.00 1.700 المصرف الدولي 

 115,029,290 1.44- 7.550 آسياسيل لالتصاالت   142,445,408 4.00- 3.600 بغداد للمشروبات الغازية 

 49,878,200 0.63 1.610 لقاحات لالكندي   61,584,310 0.00 0.380 مصرف سومر التجاري 

 

 39 : ير المتداولةغ        6: عامةهيئة     13 : المنخفضة     7: المرتفعة     38: تداولةالم     105 :الشركات المدرجة     
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