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 .همس (1311334,431,3) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار( ,,1,3,133,2331) بلغت قيمة االسهم .3

غالقه في الجلسة السابقة إ عن %(2.41)بنسبة  منخفضا   نقطة (,9,1.1)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .1

  .( نقطة,9,1.9) البالغ

 .شركة مدرجة في السوق (129صل )أشركة من  (11)تداول اسهم  .4

 .( شركة32يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) .9

 دينار من خالل مليون( 9,1)سهم بقيمة بلغت  مليون( 341ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .,

 .شركات (,) أسهمعلى ( صفقة 331ذ )تنفي

 مليار دينار . (14,971( مليار سهم وبقيمة )1,917تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم شركة اسيا سيل لالتصاالت بعدد اسهم ) .,

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 267,238,572 4.40- 1.520 المصرف االهلي  18,154,141 14.29 0.240 مصرف العطاء االسالمي 

 11,500,000 2.33- 10.500 فنادق المنصور  210,000 9.91 4.990 العراقية لالعمال الهندسية 

 65,334,617 2.20- 4.000 بغداد للمشروبات الغازية   5,000,000 6.67 0.160 مصرف الخليج 

 1,000,000 1.96- 0.500 النخبة للمقاوالت العامة   318,081 6.67 0.160 مصرف الموصل

 43,025,000 1.92- 0.510 مصرف المنصور  12,243,036 3.45 0.300 مصرف االستثمار العراقي

 
 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 

 15,021,429,443 0.51- 7.840 آسياسيل لالتصاالت   1,923,355,701 0.51- 7.840 آسياسيل لالتصاالت 

 409,574,865 4.40- 1.520 المصرف االهلي  300,000,000 0.00 1.080 مصرف آسيا العراق 

 324,000,000 0.00 1.080 مصرف آسيا العراق   267,238,572 4.40- 1.520 المصرف االهلي

 261,595,902 2.20- 4.000 الغازية بغداد   213,454,000 0.00 0.110 المصرف المتحد

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

 
 

 44  : ير المتداولةغ        6 : عامةهيئة       13  : المنخفضة        8 : المرتفعة      33  : تداولةالم     105 :الشركات المدرجة     
  

   ISX60 : 561.19      893  الصفقات :   16,632,902,379 القيمة :     3,132,474,392 : السهم المتداولةا   -0.43 : رلتغيا       


