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 .همس( 851,579,693) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار( 1,397,467,115) بلغت قٌمة االسهم .2

 غالقه فً الجلسة السابقة البالغإ عن %(8.83)بنسبة  رتفعام نقطة   (582.81)فً جلسة الٌوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة581.83)

 .شركة مدرجة فً السوق (183صل )أشركة من  (42)تداول اسهم  .4

 .( شركة14ٌبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هٌئة االوراق المالٌة لعدم التزامها بتعلٌمات االفصاح المالً ) .5

ذ تنفٌ دٌنار من خالل ٌارمل( 236)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 75ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ مشتراهالعدد االسهم  لغب .6

 . ثالث شركاتأسهم على ( صفقة 16)

ذ تنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 81)سهم بقٌمة بلغت  ملٌون( 59ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .7

 .شركات  (6)أسهم على ( صفقة 49)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  

 250,000 11.76- 1.500 صناعات االثاث المنزلً  340,000 10.00 11.880 انتاج االلبسة الجاهزة 

 50,000 8.24- 0.780 االمٌن للتأمٌن  5,345,208 10.00 14.190 فندق السدٌر

 15,380,000 4.00- 0.240 الخلٌج للتأمٌن  1,800,000 8.99 0.970 فنادق كربالء 

 400,000 3.88- 4.950 انتاج وتسوٌق اللحوم  1,446,562 6.34 8.390 فندق اشور

 84,700,000 3.85- 0.250 مصرف سومر التجاري   53,500,357 4.00 0.260 مصرف الموصل

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

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغٌر 
)%( 

 القٌمة المتداولة 

 496,400,000 0.00 1.700 المصرف الدولً ا  292,000,000 0.00 1.700 المصرف الدولً

 227,068,156 0.12- 8.350 آسٌاسٌل لالتصاالت   119,590,000 0.00 1.080  مصرف آسٌا العراق

 129,157,200 0.00 1.080 مصرف آسٌا العراق   84,700,000 3.85- 0.250 مصرف سومر التجاري 

 85,660,200 0.00 1.250 مصرف بغداد  69,320,000 0.00 1.250 مصرف بغداد

 75,669,210 0.17- 11.800 العراقٌة النتاج البذور  53,500,357 4.00 0.260 مصرف الموصل

 

 42 : ٌر المتداولةغ    5  : عامةالهٌئة ال     16  : المنخفضة       18  : المرتفعة   42  : تداولةالم      183 :الشركات المدرجة     
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