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 ( سهم. 21,036,643,348االسهم المتداولة )بلغ عدد  .1

 . دينار  (21,147,296,372)بلغت قيمة االسهم  .2

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

 
ي %( عن إ0.72)نسبة ب ا منخفض نقطة

 
الغ الجلسة السابقة الب غالقه ف

  ( نقطة. 601.63)

كة من أ (41)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 
 
فيذ ( مليون دينار من خالل تن4( مليون سهم بقيمة بلغت )5من المستثمرين غتر العراقيير  ف

كتير    ( صفقة عىل أسهم5)  . شر

ي السوق ) بلغ .7
 
فيذ ( مليون دينار من خالل تن19( مليون سهم بقيمة بلغت )2عدد االسهم المباعة من المستثمرين غتر العراقيير  ف

كات5)  ( صفقة عىل أسهم14)  . ( شر

 العراق اإلسالمي بعدد اسهم ) .8
 ( مليار دينار . 20( مليار سهم وبقيمة )20تنفيذ امر متقابل مقصود عىل اسهم مرصف امير 

كات االكتر ربحيــة                                                         كات االكتر خســارةا                                                      الشر  لشر

كةاسم   اغالق الشر
التغتر 
)%( 

االسهم 
 المتداولة  

 
كة  اغالق اسم الشر

التغتر 
)%( 

االسهم 
 المتداولة  

ق االوسط   251,672 12.31 10.400 فندق آشور  13,745,330 7.14- 0.130 مرصف الشر

 24,000,000 4.76- 0.200 مرصف سومر التجاري  450,000 5.00 10.500 فندق بغداد

ي   224,000 4.97 18.790 فندق السدير
 
 9,710,929 3.70- 0.260 مرصف االستثمار العراف

ي   1,120,000 4.96 19.470 فندق فلسطير  
 
 500,000 3.64- 0.530 الحديثة لالنتاج الحيوان

 1,600,000 3.29- 5.000 انتاج االلبسة الجاهزة  74,873,836 4.68 1.790 المنصور الدوائية
 

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

كة  اغالق اسم الشر
 التغتر 
)%( 

 االسهم المتداولة  
 

كة  اغالق اسم الشر
التغتر 
)%( 

 القيمة المتداولة 

 20,000,000,000 0.00 1.000 مرصف أمير  العراق   20,000,000,000 0.00 1.000 مرصف أمير  العراق 

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

 150,828,609 1.01- 11.780 البذور العراقية النتاج  320,000,000 0.00 0.220 الختر لالستثمار المالي 

 132,174,894 4.68 1.790 المنصور الدوائية  74,873,836 4.68 1.790 المنصور الدوائية

 70,400,000 0.00 0.220 الختر لالستثمار المالي   39,500,000 2.86- 1.020 تصنيع وتسويق التمور

 

كات المدرجة       56 :  تر المتداولةغ  3      :  عامةالهيئة ال        12  :  المنخفضة        12  :المرتفعة        41  :  تداولةالم        103 : الشر
 
   ISX60  :    597.27      622 الصفقات :       21,147,296,372 :  القيمة       21,036,643,348  :  المتداولةالسهم ا       0.72-  : لتغتر ا 
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