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 .همس( 1,081,910,207) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار( 1,268,943,733) بلغت قيمة االسهم .2

غالقه في الجلسة السابقة إ عن %(0.32)بنسبة  انخفضم نقطة   (568.31)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة570.15) البالغ

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (34)تداول اسهم  .4

 .( شركة14يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) .5

( 1ذ )تنفي دينار من خاللمليون ( 4)سهم بقيمة بلغت ( مليون 3ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةاعدد االسهم  لغب .6

 . كة واحدةشرأسهم على صفقة 

( 7ذ )تنفي دينار من خاللمليون ( 17)سهم بقيمة بلغت ( مليون 5ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 ( شركات .3أسهم )على صفقة 

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 268,015,000 9.09- 0.200 مصرف سومر التجاري   54,578 4.55 0.690 االمين للتأمين

 3,000,000 8.89- 0.410 النخبة للمقاوالت العامة   100,000 4.00 0.260 الخليج للتأمين

 2,012,000 2.88- 13.500 فندق السدير  741,000 3.70 14.000 فنادق المنصور

 130,000 2.34- 12.500 انتاج االلبسة الجاهزة   50,000 1.75 29.000 بغداد العراق للنقل العام

 15,705,000 2.25- 0.870 الهالل الصناعية  25,000 1.06 9.500 فندق اشور

 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 

 499,800,000 0.00 1.700 المصرف الدولي   332,000,000 0.00 1.080 مصرف آسيا العراق 

 358,560,000 0.00 1.080 مصرف آسيا العراق   294,000,000 0.00 1.700 المصرف الدولي

 104,948,000 0.69- 4.340 بغداد للمشروبات الغازية   268,015,000 9.09- 0.200 مصرف سومر التجاري 

 54,413,300 9.09- 0.200 مصرف سومر التجاري   40,904,214 0.00 1.210 مصرف بغداد

 49,611,160 2.01 3.050 المعمورة العقارية   36,000,000 0.00 0.160 مصرف الخليج 
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