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 .همس (664,454,716) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار (878,117,177) بلغت قٌمة االسهم .4

غالقه فً الجلسة السابقة إ عن %(6.14)بنسبة  منخفضا   نقطة (563.59)فً جلسة الٌوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة564.49) البالغ

 .شركة مدرجة فً السوق (165صل )أشركة من  (36)تداول اسهم  .4

 .( شركة42الموقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً )ٌبلغ عدد الشركات  .5

( 41ذ )تنفٌ دٌنار من خالل ملٌون( 166)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 166ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةاالسهم عدد  لغب   .6

 .شركة واحدة فقط أسهم على صفقة

 دٌنار من خالل ملٌون( 147)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 146ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .شركات (6) أسهمعلى ( صفقة 41ذ )تنفٌ

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  

 35,000,000 8.33- 0.110 المصرف المتحد  21,977,141 16.67 0.210 مصرف العطاء االسالمً 

 131,022 7.41- 0.250 الوئام لالستثمار المالً  67,500 9.93 4.540 العراقٌة لالعمال الهندسٌة 

 2,250,000 2.00- 0.980 فنادق كربالء   103,720,070 5.30 1.590 المصرف االهلً

 2,700,000 1.92- 0.510 النخبة للمقاوالت العامة   175,000 5.00 2.100 الخازر للمواد االنشائٌة 

 9,508,898 1.06- 2.800 المنصور الدوائٌة  4,564,280 1.82 5.590 الخٌاطة الحدٌثة 

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

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 249,985,000 0.00 1.700 المصرف الدولً   184,620,000 1.00- 0.990 مصرف بغداد 

 184,163,500 1.00- 0.990 مصرف بغداد   147,050,000 0.00 1.700 المصرف الدولً 

 162,235,004 5.30 1.590 المصرف االهلً  103,720,070 5.30 1.590 المصرف االهلً

 84,343,729 0.00 7.850 آسٌاسٌل لالتصاالت   35,000,000 8.33- 0.110 المصرف المتحد

 52,913,040 1.24 1.630 الكندي النتاج اللقاحات   32,508,000 1.24 1.630 الكندي النتاج اللقاحات 

 
 

 49 : ٌر المتداولةغ        4 : عامةهٌئة       8 : المنخفضة       9 : المرتفعة      30 : تداولةالم     105 :الشركات المدرجة     
  

   ISX60 : 563.59     637 الصفقات :    878,117,177 القٌمة :     604,254,710 : السهم المتداولةا    -0.12 : رلتغٌا 


