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 هم.( س518,188,190) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (   994,604,503) بلغت قيمة االسهم .2

 السابقة البالغجلسة غالقه في الإ عن %(0.16)نسبة ب مرتفعا نقطة   (594.20)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة593.24)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (39)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 يونمل( 142)سهم بقيمة بلغت  مليون( 33ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  لغب .6

 .اربع شركات أسهم على ( صفقة 9)

ذ تنفي دينار من خالليون مل( 135)سهم بقيمة بلغت  مليون( 122ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 . ( شركات4)أسهم على ( صفقة 34)

 لشركات االكثر خســارةا                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 االسهم المتداولة   )%( التغير اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 305,000 5.08- 28.000 فنادق المنصور  1,000,000 16.67 0.070 المصرف المتحد 

 20,000,000 4.55- 0.210 مصرف سومر التجاري   74,842,909 6.67 0.160 مصرف الخليج

 124,039 3.96- 10.900 االستثمارات السياحية  2,000,000 6.25 0.170 مصرف الشرق االوسط 

 10,750,000 3.70- 0.520 الصناعات الخفيفة   2,781,328 4.74 1.990 الكيمياوية والبالستيكية

 2,532,500 3.67- 2.100 طريق الخازر االنشائية  3,000,000 4.17 0.500 مصرف المنصور
 

 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 

 289,648,144 0.13 7.870 آسياسيل لالتصاالت  148,700,000 2.19 1.400 مصرف بغداد

 207,423,500 2.19 1.400 مصرف بغداد  125,147,967 2.02 1.010 المصرف االهلي

 125,586,722 2.02 1.010 المصرف االهلي  74,842,909 6.67 0.160 مصرف الخليج

 112,603,950 1.20- 9.910 العراقية النتاج البذور  36,837,215 0.13 7.870 آسياسيل لالتصاالت

 71,653,930 0.27- 7.260 المعمورة العقارية   20,000,000 4.55- 0.210 مصرف سومر التجاري 
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