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 هم.( س1,101,347,577) بلغ عدد االسهم المتداولة .1

 . دينار (1,003,987,688) بلغت قيمة االسهم .2

 لسة السابقة البالغغالقه في الجإ عن %(0.03)نسبة ب ارتفعم نقطة   (590.70)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  .( نقطة590.50)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )أشركة من  (36)تداول اسهم  .4

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

( 6ذ )تنفي دينار من خالل مليون( 5)سهم بقيمة بلغت  مليون( 3ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي لمشتراةاعدد االسهم  لغب .6

 .ثالث شركاتأسهم على صفقة 

ذ تنفي دينار من خالليون مل( 287)سهم بقيمة بلغت  مليون( 101ن في السوق )من المستثمرين غير العراقيي المباعةعدد االسهم  لغب .7

 . ( شركات4)أسهم على ( صفقة 59)

 االكثر خســارةلشركات ا                                                             الشركات االكثر ربحيــة                       

 االسهم المتداولة   )%( التغير اغالق اسم الشركة
 

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  

 6,461,639 14.29- 0.060 مصرف بابل  35,000 13.04 0.260 مصرف العطاء االسالمي 

 185,000,000 11.11- 0.160 مصرف الشرق االوسط   211,440,276 5.88 0.360 مصرف االئتمان

 2,750,000 5.68- 0.830 تصنيع وتسويق التمور   225,000 4.21 9.900 فندق بغداد

 3,300,000 4.76- 0.200 مصرف االقتصاد   500,000 4.09 2.290 االنشائيةطريق الخازر 

 1,000,000 2.50- 1.950 الكيمياوية والبالستيكية  651,067 3.77 27.500 فنادق المنصور
 

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

 اغالق اسم الشركة
 التغير
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 233,004,273 0.00 1.370 مصرف بغداد  211,440,276 5.88 0.360 مصرف االئتمان

 182,454,185 0.25- 7.840 آسياسيل لالتصاالت  185,000,000 11.11- 0.160 مصرف الشرق االوسط 

 86,386,417 0.61- 9.740 العراقية النتاج البذور  170,273,192 0.00 1.370 مصرف بغداد

 74,810,344 5.88 0.360 مصرف االئتمان  142,000,000 0.00 0.220 مصرف سومر التجاري 

 71,304,534 3.55 7.300 المعمورة العقارية   141,900,231 0.00 0.070 المصرف المتحد 
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