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 .همس( 1,306,226,409) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار( 2,407,965,729) بلغت قيمة االسهم .2

 غالقه في الجلسة السابقة البالغإ عن %(0.02)بنسبة  امرتفع نقطة   (582.17)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة582.04)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (43)تداول اسهم  .4

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

ذ تنفي دينار من خاللمليون ( 352)سهم بقيمة بلغت ( مليون 253ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 .شركتينأسهم على ( صفقة 34)

ذ تنفي دينار من خاللمليون ( 430)سهم بقيمة بلغت ( مليون 227ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 ( شركات .9أسهم )على ( صفقة 114)

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

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 225,000 8.33- 0.330 الخليج للتأمين  5,770,686 19.05 0.250 مصرف االتحاد العراقي

 17,804,000 6.52- 21.500 المنتجات الزراعية  1,100,000 7.89 0.410 النخبة للمقاوالت العامة 

 600,569 4.55- 2.100 الخازر للمواد االنشائية   163,450,000 3.70 0.280 مصرف سومر التجاري 

 4,548,204 3.92- 2.450 المنصور الدوائية  290,443,014 2.33 1.320 مصرف بغداد

 1,270,649 2.17- 0.900 صناعة وتجارة الكارتون   4,013,336 2.22 2.300 الكيمياوية والبالستيكية 

 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 

 467,500,000 0.00 1.700 المصرف الدولي   290,443,014 2.33 1.320 مصرف بغداد

 457,136,040 1.33 7.610 آسياسيل لالتصاالت  275,000,000 0.00 1.700 المصرف الدولي 

 382,786,000 6.52- 21.500 المنتجات الزراعية  163,450,000 3.70 0.280 مصرف سومر التجاري 

 378,837,688 2.33 1.320 مصرف بغداد  143,790,037 10.00- 0.450 مصرف المنصور

 195,701,658 1.77 10.900 العراقية النتاج البذور  112,509,256 0.00 0.150 مصرف الخليج 
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