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 هم.( س446,617,307) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (734,854,119) بلغت قيمة االسهم .2

 السابقة البالغغالقه في الجلسة إ عن %(0.04)نسبة ب مرتفعا نقطة   (593.24)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة592.98)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (49)تداول اسهم  .4

 .( شركة3يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح المالي ) .5

( 1ذ )تنفي دينار من خالل الف( 400)سهم بقيمة بلغت  الف( 4ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  لغب .6

 .شركة واحدةأسهم على صفقة 

ذ تنفي دينار من خاللمليون ( 53)سهم بقيمة بلغت  مليون( 11ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 . ( شركات10)أسهم على ( صفقة 38)

 الشركات االكثر خســارة                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 االسهم المتداولة   )%( التغير اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 2,310,000 11.76- 0.150 لالستثمار الماليالخير   1,218,658 14.74 2.180 طريق الخازر االنشائية

 4,500,000 5.88- 0.480 مصرف المنصور  5,291,666 14.29 0.080 مصرف الشمال

 78,000 5.09- 10.250 فندق بغداد  17,351,222 10.00 0.220 مصرف االقتصاد 

 5,000 4.00- 0.480 المواد االنشائية الحديثة   50,000 7.50 0.430 الزوراء لالستثمار المالي 

 379,007 2.67- 14.600 فندق السدير  14,308,709 4.97 1.900 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 

 168,729,406 0.26 7.860 آسياسيل لالتصاالت  78,967,584 3.13 0.990 المصرف االهلي

 116,150,261 0.70 10.030 العراقية النتاج البذور  61,400,000 0.00 0.150 مصرف الخليج

 77,349,383 3.13 0.990 المصرف االهلي  49,000,000 4.76 0.220 مصرف سومر التجاري 

 69,583,386 0.00 11.000 فنادق عشتار  42,741,085 0.00 1.370 مصرف بغداد

 58,525,286 0.00 1.370 مصرف بغداد  36,090,000 0.00 0.070 مصرف بابل
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