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 هم.( س36,830,512,692) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار(16,328,868,578) بلغت قيمة االسهم .2

 غالقه في الجلسة السابقة البالغإ عن %(0.68)نسبة ب امرتفع نقطة   (566.47)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة562.62)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (40)تداول اسهم  .4

 .( شركة8يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) .5

( 59ذ )تنفي دينار من خالل مليار( 1)سهم بقيمة بلغت  ( مليار12ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المشتراةعدد االسهم  لغب .6

 . شركة  (6) أسهمعلى صفقة 

ذ تنفي دينار من خاللمليون ( 114)سهم بقيمة بلغت ( مليون 97ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 ( شركات .4أسهم )على ( صفقة 43)

 ( دينار .6,255,539,589( سهم وبقيمة )15,638,848,972خاص على اسهم مصرف ايالف االسالمي بعدد اسهم ) تنفيذ امر .8

 ( دينار .8,250( سهم وبقيمة )8,250تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم مصرف العربية االسالمي بعدد اسهم ) .9

 ( دينار .1,127,255,197( سهم وبقيمة )12,525,057,754تنفيذ امر متقابل مقصود على اسهم مصرف الشمال بعدد اسهم ) .10

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 4,550,000 5.00- 1.520 العراقية للنقل البري  622,439 8.85 2.090 المعدنية والدراجات

 7,000,000 4.17- 0.230 مصرف الموصل  700,118 7.04 40.000 بغداد العراق للنقل العام

 968,178 4.00- 4.800 انتاج وتسويق اللحوم  12,000,000 6.00 5.300 المعمورة العقارية 

 9,866,046 3.33- 1.450 المنصور الدوائية  400,000 4.95 9.540 فندق فلسطين 

 4,100,000 2.86- 0.340 مصرف االئتمان  1,560,000 2.82 9.100 فنادق عشتار

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

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 8,250,020,000 0.00 1.000 مصرف العربية   15,639,048,972 0.00 0.400 مصرف ايالف 

 6,255,619,589 0.00 0.400 مصرف ايالف   12,565,934,317 0.00 0.090 مصرف الشمال

 1,130,934,089 0.00 0.090 مصرف الشمال  8,250,020,000 0.00 1.000 مصرف العربية 

 194,091,156 0.00 7.260 آسياسيل لالتصاالت  103,092,038 8.57- 0.960 المصرف االهلي

 109,776,474 2.50 1.230 مصرف بغداد  90,866,015 2.50 1.230 مصرف بغداد
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