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 .شركات (3)  صفقة على أسهم

 لشركات االكثر خســارةا                                                     الشركات االكثر ربحيــة                                                        

 اغالق اسم الشركة
التغير 

)%( 
 االسهم المتداولة  

 
 االسهم المتداولة   )%(التغير  اغالق اسم الشركة

 120,000 14.130- 0.790 مصرف الطيف االسالمي  10,743,000 16.67 0.280 مصرف االتحاد العراقي 

 805,000 6.98- 2.000 االنشائيةطريق الخازر   15,000 10.00 1.100 رحاب كربالء

 22,570,000 6.02- 0.780 الهالل الصناعية  4,300,000 2.56 2.000 العراقية للنقل البري

 2,000,000 3.61- 0.800 الصناعات الخفيفة   12,142,143 2.14 10.490 العراقية النتاج البذور

 6,000,000 2.50- 0.390 مصرف االئتمان  6,579,715 1.56 1.300 المصرف االهلي

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

 االسهم المتداولة   )%( التغير اغالق اسم الشركة

 

 اغالق اسم الشركة
التغير 

)%( 
 القيمة المتداولة 

 127,492,952 2.14 10.490 العراقية النتاج البذور  27,064,864 0.62 1.620 مصرف بغداد

 45,129,558 0.00 7.500 آسياسيل لالتصاالت  22,570,000 6.02- 0.780 الهالل الصناعية

 43,606,237 0.62 1.620 مصرف بغداد  20,999,950 0.00 0.060 المصرف المتحد 

 36,269,352 1.06 2.870 بغداد للمشروبات الغازية   15,000,000 0.00 0.600 مصرف المنصور

 19,100,000 0.53- 95.500 فندق بابل  12,670,249 1.06 2.870 بغداد للمشروبات الغازية 
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