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 ( سهم. 1,013,526,081المتداولة )بلغ عدد االسهم  .1

 . دينار  (1,329,746,073)بلغت قيمة االسهم  .2

ي جلسة اليوم عىل   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3
 
  (610.66)ف

 
ي %( عن إ0.68)نسبة ب ا مرتفع نقطة

 
الغ الجلسة السابقة البغالقه ف

  ( نقطة. 606.56)

كة من أ (38)تداول اسهم  .4 ي السوق (103صل )شر
 
كة مدرجة ف  . شر

امها بتعليمات االفصاح المالي ) .5 كات الموقوفة بقرار من هيئة االوراق المالية لعدم الت   كة3يبلغ عدد الشر  . ( شر

اةعدد االسهم  بلغ .6 ي السوق ) المشت 
 
نفيذ ت( مليون دينار من خالل 31( مليون سهم بقيمة بلغت )22من المستثمرين غتر العراقيير  ف

كة واحدة  ( صفقة عىل أسهم5)  . شر

ي السوق ) بلغ .7
 
نفيذ ت( مليون دينار من خالل 127( مليون سهم بقيمة بلغت )64عدد االسهم المباعة من المستثمرين غتر العراقيير  ف

كات4)  ( صفقة عىل أسهم45)  . ( شر

كات االكتر ربحيــة                                                         كات االكتر خســارةا                                                     الشر  لشر

كة  اغالق اسم الشر
التغتر 
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

كة  اغالق اسم الشر
التغتر 
)%( 

االسهم 
 المتداولة  

 186,000,000 4.76- 0.200 مرصف سومر التجاري  650,000 9.07 11.300 فندق بغداد

 809,956 2.70- 0.360 مرصف االئتمان  3,094,000 5.00 10.500 المعمورة العقارية 

 200,000 2.00- 11.250 الموصل لمدن االلعاب   2,495,000 4.97 20.470 فندق فلسطير  

 46,414 1.49- 6.600 الخياطة الحديثة   41,000 4.97 20.470 فندق السدير

 5,000,000 1.45- 0.680 مرصف المنصور  17,500,000 4.88 0.860 الصناعات الخفيفة 
 

كات االكتر نشاط من حيث االسهم المتداولة          كات االكتر نشاط من حيث القيمة المتداولة                    الشر  الشر

كة  االسهم المتداولة   )%( التغتر  اغالق اسم الشر
 

كة  اغالق اسم الشر
التغتر 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 424,000,000 0.00 1.060 مرصف آسيا العراق   400,000,000 0.00 1.060 مرصف آسيا العراق 

 136,086,293 2.63 5.850 الفلوجة المواد االنشائية  186,000,000 4.76- 0.200 مرصف سومر التجاري

وبات الغازية   78,610,000 2.16 1.420 االهىلي المرصف   134,600,400 1.16- 3.400 بغداد للمشر

 112,164,500 2.16 1.420 المرصف االهىلي   65,000,000 0.00 0.070 مرصف بابل

 93,413,171 2.30 1.780 المنصور الدوائية  64,825,842 1.41 1.440 مرصف بغداد

 

كات المدرجة       59 :  تر المتداولةغ  3        :  عامةالهيئة ال       8 :  المنخفضة        20   :المرتفعة       38   :  تداولةالم      103 : الشر
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