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 .همس( 1,337,405,496) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دٌنار(  1,489,340,743) بلغت قٌمة االسهم .2

غالقه فً الجلسة السابقة إ عن %(7.17)بنسبة  امنخفض نقطة   (581.16)فً جلسة الٌوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة582.17) البالغ

 .شركة مدرجة فً السوق (173صل )أشركة من  (39)تداول اسهم  .4

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

ذ تنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 97)سهم بقٌمة بلغت ( ملٌون 75ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 شركة واحدة .أسهم على ( صفقة 9)

ذ تنفٌ دٌنار من خاللملٌون ( 254)سهم بقٌمة بلغت ( ملٌون 411ن فً السوق )من المستثمرٌن غٌر العراقٌٌ المباعةعدد االسهم  لغب .7

 ( شركات .8أسهم )على ( صفقة 87)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحٌــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغٌر
)%( 

 االسهم المتداولة  

 2,099,104 8.12- 6.000 انتاج االلبسة الجاهزة   100,000 10.71 0.310 الزوراء لالستثمار المالً 

 958,000 6.67- 0.700 مصرف الطٌف االسالمً  5,550,000 9.76 0.450 النخبة للمقاوالت العامة 

 29,750,000 3.60- 1.340 المصرف االهلً  574,000 9.09 0.360 الخلٌج للتأمٌن

 274,750,000 3.57- 0.270 مصرف سومر التجاري   1,850,000 6.67 0.960 صناعة وتجارة الكارتون 

 1,150,000 2.50- 0.780 الهالل الصناعٌة  9,070,000 4.04 1.030 فنادق كربالء 

 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 

 467,500,000 0.00 1.700 المصرف الدولً   341,012,330 0.00 0.150 مصرف الخلٌج 

 190,119,692 0.18- 10.880 العراقٌة النتاج البذور  275,000,000 0.00 1.700 المصرف الدولً 

 184,135,055 1.45- 7.500 آسٌاسٌل لالتصاالت  274,750,000 3.57- 0.270 مصرف سومر التجاري 

 159,685,397 0.76- 1.310 مصرف بغداد  123,000,000 0.76- 1.310 مصرف بغداد

 100,243,695 3.16 4.900 المعمورة العقارٌة   111,400,000 0.00 0.080 المصرف المتحد
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