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 .همس( 530,954,860) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار( 1,322,625,785) بلغت قيمة االسهم .2

في الجلسة السابقة غالقه إ عن %(0.08)بنسبة  امنخفض نقطة   (582.04)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة582.51) البالغ

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (37)تداول اسهم  .4

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

ذ تنفي دينار من خاللمليون ( 385)سهم بقيمة بلغت ( مليون 100السوق )ن في من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 .( شركات3)أسهم على ( صفقة 21)

ذ تنفي دينار من خاللمليون ( 126)سهم بقيمة بلغت ( مليون 90ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 ( شركات .6أسهم )على ( صفقة 69)

 % .7لمدة اربعة سنوات بفائدة تم اليوم تداول ثاني جلسة تداول السندات بناء " االصدارية االولى " فئة مليون  .8

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 630,000 9.93- 6.530 انتاج االلبسة الجاهزة   9,600,000 16.67 0.210 مصرف االتحاد العراقي

 3,063,000 4.33- 7.510 فنادق عشتار  192,674 16.67 0.280 الزوراء لالستثمار المالي 

 333,000 3.04- 6.050 الخياطة الحديثة   4,996,011 10.00 0.990 فنادق كربالء 

 1,301,774 2.13- 0.920 صناعة وتجارة الكارتون   5,000,000 8.57 0.380 النخبة للمقاوالت العامة 

 30,630,000 1.85- 0.530 المصرف التجاري  67,652,204 4.48 1.400 المصرف االهلي

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

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 627,187,100 2.18 7.510 آسياسيل لالتصاالت  97,500,000 0.00 0.270 مصرف سومر التجاري 

 173,600,144 3.38 10.710 العراقية النتاج البذور  91,050,000 0.77- 1.290 مصرف بغداد

 117,179,355 0.77- 1.290 مصرف بغداد  83,473,000 2.18 7.510 آسياسيل لالتصاالت

 93,952,686 4.48 1.400 المصرف االهلي  67,652,204 4.48 1.400 المصرف االهلي

 73,591,951 0.00 4.100 بغداد للمشروبات الغازية   35,903,936 0.00 0.180 مصرف الشرق االوسط 
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