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 هم.( س1,278,564,679) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (1,064,672,021) بلغت قيمة االسهم .2

 السابقة البالغجلسة غالقه في الإ عن (%1.26)نسبة ب ارتفعم نقطة   (598.16)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة590.70)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (46)تداول اسهم  .4

 .ركةش( 3ي )يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المال .5

ذ تنفي دينار من خالل ليونم( 299)سهم بقيمة بلغت  مليون( 102ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  لغب .6

 .شركات اربعأسهم على ( صفقة 19)

ذ تنفي دينار من خاللن مليو( 70)سهم بقيمة بلغت  مليون( 54ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 . ( شركات3)أسهم على ( صفقة 14)

 لشركات االكثر خســارةا                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 االسهم المتداولة   )%( التغير اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 100,000 10.00- 0.450 الزوراء لالستثمار المالي   12,768,895 16.67 0.070 مصرف بابل

 10,000,000 4.65- 0.410 الحديثة لالنتاج الحيواني   485,571,275 12.50 0.180 مصرف الخليج

 41,000 4.55- 36.750 بغداد العراق للنقل العام  500,000 12.00 5.600 انتاج وتسويق اللحوم 

 200,000 4.04- 9.500 فندق بغداد  1,210,294 6.67 0.160 الخير لالستثمار المالي

 39,000,000 2.78- 0.350 مصرف االئتمان  87,301,952 6.25 0.170 مصرف الشرق االوسط 
 

 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 

 242,508,697 0.13 7.850 آسياسيل لالتصاالت  485,571,275 12.50 0.180 مصرف الخليج

 184,772,817 5.11 1.440 مصرف بغداد  189,500,000 0.00 0.220 مصرف سومر التجاري 

 162,649,992 4.90 1.070 المصرف االهلي  155,241,502 4.90 1.070 المصرف االهلي

 95,975,300 0.62- 9.680 العراقية النتاج البذور  132,095,151 5.11 1.440 مصرف بغداد

 83,947,105 12.50 0.180 مصرف الخليج  87,301,952 6.25 0.170 مصرف الشرق االوسط 
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