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 ( سهم.661,227,499بلغ عدد االسهم المتداولة ) .1

 . دينار (1,033,074,876)بلغت قيمة االسهم  .2

لسة السابقة البالغ غالقه في الج%( عن إ0.29)نسبة ب منخفضا نقطة   (614.76)في جلسة اليوم على   ISX60اغلق مؤشر االسعار .3

  ( نقطة.616.57)

 .شركة مدرجة في السوق (103صل )شركة من أ (40)تداول اسهم  .4

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

يون دينار من خالل تنفيذ ( مل123( مليون سهم بقيمة بلغت )89من المستثمرين غير العراقيين في السوق ) المشتراةعدد االسهم  بلغ .6

 .(4)  ( صفقة على أسهم28)

ن دينار من خالل تنفيذ ( مليو53( مليون سهم بقيمة بلغت )19عدد االسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق ) بلغ .7

 .( شركات2)  ( صفقة على أسهم43)

 ر خســارةلشركات االكثا                            الشركات االكثر ربحيــة                                                        

 اغالق اسم الشركة
التغير 
)%( 

 اغالق اسم الشركة  االسهم المتداولة  
التغير 
)%( 

 االسهم المتداولة  

 10,000 7.41- 25.000 المنتجات الزراعية  300,000 15.00 9.200 العراقية لالعمال الهندسية 

لي 
ز  179,880,715 4.76- 0.200 مرصف سومر التجاري  72,000 5.56 2.280 صناعات االثاث المنز

 19,566,767 4.35- 0.220 مرصف الموصل  500,000 5.26 6.000 انتاج وتسويق اللحوم 

ي االسالمي   25,000 4.96 23.680 فندق السدير
 
 14,844,000 4.26- 0.450 المرصف العراق

ي   120,446,877 4.89 1.930 المنصور الدوائية
 200,000 4.26- 0.450 الحديثة لالنتاج الحيوانز

 

 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 

 244,677,848 2.53 6.490 المواد االنشائيةالفلوجة   179,880,715 4.76- 0.200 مرصف سومر التجاري

 231,096,050 4.89 1.930 المنصور الدوائية  120,446,877 4.89 1.930 المنصور الدوائية

وبات الغازية   56,773,676 1.43 1.420 المرصف االهلي   122,782,677 1.49- 3.300 بغداد للمشر

 81,711,544 1.43 1.420 المرصف االهلي   55,300,000 0.00 1.430 مرصف بغداد

 78,164,712 0.00 1.430 مرصف بغداد  41,661,910 1.92 0.530 المرصف التجاري
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