
وبعد  ال�سوفياتية.  ال�سيوعية  انهارت  و1991   1989 عامي  بني 
لإنقاذ  احلكومات  دور  اأت��ى  ال��غ��رب،  يف  عقدين  من  باأقل  ذل��ك 
القطاع املايل اخلا�ص من النهيار. اليوم، �سوء حظنا هو اأن نكون 
نحن  الفا�سلة.  والأ�سواق  الفعالة  غري  احلكومات  بني  ا�رصين  محُ

بحاجة اإىل دليل ذكي لهذه املنطقة اجلديدة.
واحد من اأبرز القت�ساديني يف اأوروبا، بول دي جراِوه، هو الدليل. 
�ص الآن  درِّ يف كتابه اجلديد الوا�سح، يبني الأ�ستاذ البلجيكي الذي يحُ
فّكر ب�ساأن التوازن بني  يف كلية لندن لالقت�ساد، كيف ينبغي اأن نحُ
الأ�سواق واحلكومات – بو�سفهما نظامني يتفاعالن مع بع�سهما 

بع�سا مع مرور الوقت.
�سلب  يف  كانت  اليورو  لأزم��ة  فهمنا  يف  ج��راوه  دي  م�ساهمة 
املو�سوع. يف بحثه "حوكمة منطقة اليورو اله�سة" )2011( حّول 
احلجة املعروفة التي تقول اإن العملة من دون حكومة تكون غري 
انعدام  من  اخلوف  اأن  كتب  حتديداً.  اأكرث  �سيء  اإىل  للعمل،  قابلة 
املليئة  احلكومة  يدفع  اأن  ميكن  العام  الدين  اأ�سواق  يف  ال�سيولة 
اأن يوفر  كن  البنوك املركزية ميحُ ِقبل  التدخل من  اإىل العجز.  ماليا 
اليورو  منطقة  يف  الأع�ساء  البلدان  لكن  حدة،  على  بلد  لكل  احلل 
الدول  قدرة  على  القيود  املركزي.  البنك  هذا  مثل  لديها  يكن  مل 

حالت  يف  ت�سببت  العامة  املالية  �سيا�سة  ا�ستخدام  يف  الأع�ساء 
كلفة من دون داٍع. ركود عميقة ومحُ

هذه كانت نظرة ثاقبة جاءت يف الوقت املنا�سب بخ�سو�ص دور 
احلكومات يف حتقيق ا�ستقرار القت�سادات يف احتاد العملة. كتاب 
هي  الأ�سا�سية  نقطته  بكثري.  ذلك  من  اأبعد  ال�سوق" يذهب  "حدود 
عليه  �سيطر  تحُ الذي  القت�ساد  ول  اخلال�ص  ال�سوق  اقت�ساد  ل  اأن 
احلكومة ب�سكل تام قابل للتنفيذ. يكتب دي جراوه: "�ستكون هناك 
الوقت،  مرور  مع  ذلك،  على  عالوة  بينهما".  للجمع  دائمة  حاجة 
لإفراط  ال�سيا�سة  فيه  ت�ستجيب  الذي  الوقت  يف  التوازن  �سيختلف 
الأ�سواق اأو احلكومات. يف الثمانينيات حتّرك الغرب نحو العتماد 
بداية  اأننا يف  ن موؤكدا(  يكحُ )واإن مل  الآن  ال�سوق. من املرجح  على 

حركة تتجه بعيدا عنه.
قدرته  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�����س��وق،  ح��رك��ة  على  احل���دود  م��ا  اإذن، 
ال�ستثنائية على حتقيق الرخاء؟ من بني هذه احلدود تاأتي البيئة 
التي ت�ستمل الآن على تغري املناخ. ال�سوق لن حتل امل�ساكل البيئية، 
لأنه لي�ص من م�سلحة الوكالء الأفراد فعل ذلك. من القيود الأخرى 
هناك املنافع العامة: ميلك النا�ص حافزا مدودا لتوفري منفعة )اأو 
جتّنب �رصر( يرف�ص امل�ستفيدون الآخرون الدفع مقابله. واآخر هو 
اإىل  الآخرين  ال�ستقرار املايل: قرارات بع�سهم تدفع قرارات  عدم 
التجمع يف اجتاه معني. ديناميكية الطفرة والنهيار التي من هذا 

القبيل هي منذ مدة طويلة �سمة من �سمات الأ�سواق املالية احلرة.

ن�ساط ال�رصكات يف اململكة املتحدة ي�سري 
احل��ايل.  العام  خمتلفتني  �رصعتني  على 
�سرتى باأ�رصع وترية  ال�رصكات الربيطانية تحُ
لها منذ الأزمة املالية، لكن معدل عمليات 
الإدراج يف بور�سة لندن يبقى بطيئًا. هذه 
الجتاهات تدفع �رصكات الو�ساطة املالية 
التي  الأ�سغر،  ال�ستثمارية  وامل�سارف 
بني  التوفيق  على  ع��ادًة  اإيراداتها  تعتمد 
التي  وال�رصكات  املوؤ�س�سيني  امل�ستثمرين 
اإىل تو�سيع نطاق خدماتها.  التعومي،  ريد  تحُ
واإنفي�ستيك،  نومي�ص،  مثل  جمموعات 

اأي�سًا  تواجه  التي  ج���وردون،  وبامنيور 
ومن  جديدة  تنظيمية  �سوابط  من  �سغطا 
تتو�ّسع  التداول،  عمولت  ر�سوم  انخفا�ص 
عمليات  �سيما  ول  جديدة،  جم��الت  اإىل 
التقليدي  املجال   - وال�ستحواذ  الدمج 

للم�سارف ال�ستثمارية الأكرب.
يقول ريت�سارد �سبيدينج، مامي ال�رصكات 
�رصكات  "اإن  �سميث،  ت��راف��رز  �رصكة  يف 
اململكة  يف  الأ���س��غ��ر  املالية  الو�ساطة 
اأجل  من  و�سعها  لتح�سني  ت�سعى  املتحدة 
وال�ستحواذ  الدمج  عمليات  �سالحيات 
يف  ��درج��ني  املحُ العمالء  اأج��ل  من  �سواء   -
اأو  مل�سرتي  العمليات  لإدارة  اأو  البور�سة 

بائعي الأ�سهم اخلا�سة".
ذات  بامنيور،  املالية،  الو�ساطة  �رصكة 
راأ�ص املال ال�سغري التي يجري ال�ستحواذ 
بقيادة  خا�سة  اأ�سهم  �سفقة  يف  عليها 
"باركليز"  لرئي�ص  تابعة  ا�ستثمارية  اأداة 
تو�سيع  اإىل  تهدف  دياموند،  بوب  ال�سابق، 

قدرتها ال�ست�سارية.
ل�سندوق  الأوروبي  الرئي�ص  هان�سن،  مات 
ال�سندوق  كابيتال،  مري�سانت  اأطل�ص 
"بامنيور"،  ي�سرتي  ال��ذي  ال�ستثماري 
اخلدمات  من  كثري  على  الطلب  اأن  يوؤكد 
بعمليات  عك�سيًا  "يرتبط  ال�ست�سارية 
"اإن  وي��ق��ول  الأويل".  ال��ع��ام  الك��ت��ت��اب 

اإىل  الن���ت���ق���ال 
ه����ذه اخل��دم��ات 
ي���������س����م����ح ل���ك 
جمموعة  با�سطياد 
الطيور  من  �سغرية 

بحجر واحد".
ديلوجيك،  لوكالة  وفقًا 
���س��غ��رية  ����رصك���ة   38
فقط  احل��ج��م  ومتو�سطة 
يف  عامة  �رصكات  اأ�سبحت 
عام  يف  امل��ت��ح��دة  اململكة 
ع��ام   ،2007 ويف   .2016
املالية،  الأزم��ة  قبل  الزده��ار 
توّجهت  قد  �رصكة   181 كانت 
امل���وازي���ة  ل��ن��دن  ب��ور���س��ة  اإىل 

 .AIM ،ال�سغرية
يف  اللوم  املحللني  من  كثري  لقي  يحُ
على  وامل�ستثمرين  ال�رصكات  ردع 
"خروج  ب���  املحُحيطة  اللب�ص  ع��وام��ل 

بريطانيا".
يف  العاملي  الرت��ف��اع  من  الرغم  وعلى 
حجم عمليات الكتتاب العام الأويل حتى 
لندن  ح�سة  اأن  اإل   ،2017 عام  يف  الآن 
مقارنة  م�ستوياتها،  اأدن��ى  اإىل  انخف�ست 

ففي   .2012 ع��ام  منذ  ع��ام  ب��داي��ة  ب��اأي 
بور�سة لندن املوازية كانت هناك خم�ص 
الربع  يف  فقط  اأويل  عام  اكتتاب  عمليات 
املدة  يف  عمليات  بت�سع  مقارنة  الأول، 
نف�سها عام 2016، و11 يف عام 2015، 

بح�سب بيانات ديلوجيك.
راأ���ص  اأ���س��واق  رئي�ص  ب��ا���س��ريوف،  اأزي���ك 
ويليام�سون  اآند  �سميث  املال يف جمموعة 
التي  ال�رصكات  اأن  ��ق��ّدر  يحُ ال�ست�سارية، 
ل�سوق  موؤ�س�سية  ا�ست�سارية  خدمات  قّدم  تحُ
"نحو  اإىل  بحاجة  املتو�سطة  ال�رصكات 
100 عملية اكتتاب عام اأويل �سنويًا حتى 

تكون تلك ال�سوق �سحّية".
عام  من  الأول  الربع  ك��ان  املقابل،  يف 
عامني  منذ  حما�سًا  الأك���رث  ه��و   2017
ال��دم��ج  ع��م��ل��ي��ات  ن�����س��اط  اإىل  بالن�سبة 
 - �سفقة   16 اإع���الن  م��ع  وال���س��ت��ح��واذ، 
يزال يعد بطيئًا  اأن ذلك ل  الرغم من  على 
يف  املوازية  لندن  بور�سة  بذروة  مقارنة 
يف  �سفقة   58 اأحُعلنت  عندما   ،2008 عام 
ال�سابق  امل�رصيف  اإك�ص،  اإيان  واحد.   ربع 
الرئي�ص  �سيحُ�سبح  ال��ذي  "باركليز"  يف 
احلايل،  العام  بامنيور  ل�رصكة  التنفيذي 
يف  لل�رصكات  امل�سورة  تقدمي  "اإن  يقول 
الأكرب  امل�سارف  لأن  للغاية،  رائع  و�سع 
عمالء  عن  تراجعت  هيمنة  محُ كانت  التي 
وي�سيف  ربحية".  الأقل  املتو�سطة  ال�سوق 
هذا  يف  املناف�سني  م��ن  ع��ددا  "�سهدنا 
املجال يح�سلون على اأعمال جيدة فعاًل".

�سوق  اإىل  ارتفعت  التي  نومي�ص،  �رصكة 
تلك  اإح���دى  ه��ي  املتو�سطة،  ال�����رصك��ات 
ال�رصكات. فبعد تعيني �ستيوارت اأورد، من 
اأعمال  لقيادة   ،2015 عام  "باركليز" يف 
نومي�ص  قّدمت  فيها،  وال�ستحواذ  الدمج 
منزيز"  "جون  الطريان  ل�رصكة  امل�سورة 
جمموعة  على  ا�ستحواذها  عملية  ب�ساأن 
�سريف�سيز  "اإيركرافت�ص  الطريان  خدمات 
بقيمة  اإنرتنا�سونال جروب"، وهي �سفقة 
كانون  يف  انتهت  دولر  مليون   202
الثاين )يناير(. يقول اأورد "عمليات الدمج 
وال�ستحواذ الآن، وفيما بعد، �ستكون جزءا 

مهما من اأعمالنا".
على نطاق اأرحب، و�ّسعت "اإنفي�ستيك" ق�سم 
لتحُ�سبح  فيها  وال�ستحواذ  الدمج  عمليات 
كاملة.  خدمات  قّدم  يحُ ا�ستثماريا  م�رصفا 
التعيينات  من  عددا  اأجرت  الغر�ص  ولهذا 
كري�ستيان  تعيني  على  ا�ستملت  الرئي�سية 
ال�ستثمارية  اخل��دم��ات  م�رصيف  هي�ص، 
"�رصقته"  الذي  اإ�ص"،  بي  "يو  يف  ال�سابق 

اإنفي�ستيك يف عام 2014.
ي��ق��ول اأن�����درو ب��ن��در، رئ��ي�����ص اخل��دم��ات 
اململكة  يف  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل�����رصف��ي��ة 
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  "لدينا  امل��ت��ح��دة 
لتو�سيع قدراتنا وتو�سيع اأعمالنا الأ�سا�سية 

ل��ت��ق��دمي ع��م��ل��ي��ات ال��دم��ج وال���س��ت��ح��واذ 
اأعمال  كّمل  تحُ التي  ال�ست�سارية  والأعمال 

الو�ساطة املالية لدينا".
ق��ّدم��ت  و2016،   2011 ع��ام��ي  وب���ني 
 31 بخ�سو�ص  امل�����س��ورة  "اإنفي�ستيك" 
�سفقة ا�ستحواذ عامة يف اململكة املتحدة 
و�سعها  ما   - جنيه  مليار   8.25 قيمتها 
"جيه  ن�ساطًا،  الأكرث  ال�رصكتني  بعد  فقط 
و"روت�سايلد"،  كازينوف"  مورجان  بي 
وال�ستحواذ  الدمج  بعمليات  املخت�ستني 
وفقًا  وذل��ك  ال�سفقات،  قيمة  حيث  م��ن 

لوكالة فاكت �سيت.
يقول  التكرار.  �سعبة  ا�سرتاتيجية  لكنها 
"اإن  الأ�سغر  الو�ساطة  �رصكات  من  عدد 
اأم��ر  وال���س��ت��ح��واذ  ال��دم��ج  اأع��م��ال  توليد 

�سعب".
مالية  و�ساطة  �رصكة  �سينكو�ص  كانت 
عمليات  يف  التباطوؤ  من  ت�رصرت  درجة  محُ
املا�سي  العام  يف  الأويل  العام  الكتتاب 
- اأرباحها ما قبل ال�رصيبة انخف�ست 78 
وبح�سب   .2015 بعام  مقارنة  املائة  يف 
الدمج  عمليات  يف  املتخ�س�ص  ويلز،  نيك 
اأعمال  اغلبية  ال�رصكة،  يف  وال�ستحواذ 
ال��دم��ج وال���س��ت��ح��واذ ل ت���زال ت��اأت��ي من 

العمالء احلاليني.
جيم�ص �سارجينت، املدير التنفيذي ل�رصكة 
"اإن  يقول  �ستوكربوكرز،  كابيتال  دوجيت 
كثريا من �رصكات الو�ساطة املالية الأ�سغر 
ال�رصكات  متلكها  التي  امل���وارد  متلك  ل 
لتكري�سها  )امل�����س��ارف(  ن�ساطًا  الأك���رث 
�رصكة  رئي�ص  ب��راون،  م��ارك  الأمر".  لهذا 
ال�سغري  املال  راأ�ص  ذات  املالية  الو�ساطة 
اإىل املتو�سط "�ستوكديل �سيكيورتيز"، يّتفق 
املالية  الو�ساطة  �رصكات  "معظم  قائاًل 
قالت  مهما  ال�سغري،  امل���ال  راأ����ص  ذات 
الدمج  اأعمال  ملمار�سة  �ص  وؤ�سَّ تحُ مل  فهي 
اإن �رصكته قدمت  وال�ستحواذ". ويف حني 
الن�سح وامل�سورة ب�ساأن ت�سع �سفقات دمج 
براون  اأن  اإل   ،2016 عام  يف  وا�ستحواذ 
"كانت  ال�سفقات  هذه  معظم  اأن  ح  يو�سّ
من  تنظيمية" للعمالء  وظيفة  توؤدي  فعاًل 

ال�رصكات التي مت ال�ستحواذ عليها.
قد  ال�رصكة،  حجم  على  "اعتمادا  ويقول 
ر�سوم  وهي   – جنيه"  األ��ف   200 تتوقع 
التي  ال�سخمة  باملبالغ  مقارنة  �سغرية 
امل�سورة  على  احل�سول  اأج��ل  م��ن  ��دف��ع  تحُ
يذكر  وال�ستحواذ.  الدمج  عمليات  ب�ساأن 
اأن الو�ساطة املالية هي بيع منتج مبا�رصة 
اإىل الباعة، بدًل عن بيعه ب�سكل غري مبا�رص 
من خالل التّجار. اأَ�سَبحت الو�ساطة مهمَة 
جداً يف الأ�سواق املالية ب�سكل كبري، نتيجة 
لال�ستعمال املتزايد لل�سندات املالية جَلمع 
راأ�ص املال من اأ�سواق راأ�ص املال، بدًل عن 

البنوك.

القرار  �سناع  النفط  لأ�سعار  امل��زم��ن  الهبوط  يلزم 
قطاعات  ع��ن  بالتفتي�ص  ال��ع��راق  يف  الق��ت�����س��ادي 
الوطني  القت�ساد  واإ���س��ن��اد  لدعم  بديلة  اقت�سادية 
مع  خ�سو�سًا  الزم��ة،  من  احل��اد  اجل��زء  عن  واب��ع��اده 
النفقات  و�سغوط  النفطية  الي��رادات  تراجع  ا�ستمرار 
الناجمة عن حرب داع�ص وتكاليفها املادية والن�سانية. 
ويزيد من عمق الزمة الراهنة انزلق القت�ساد العراقي 
مب�ساعب  ينذر  ما  اخلارجية  املديونية  بفخ  جم��ددا 
المد  يف  القت�ساد  بامل�سهد  حتيق  ج�سام  اقت�سادية 

الق�سري واملتو�سط.
القت�سادي  ال�سالح  برنامج  يف  احلكومة  عزمت  وقد 
على توجيه بو�سلة ال�سيا�سات �سوب تن�سيط القطاعات 
القت�سادية املولدة لفر�ص العمل واملحفزة للن�ساطات 

ولو  العراقي،  القت�ساد  لعزل  املحلية  القت�سادية 
وحتقيق  العاملية  النفط  ا�سعار  متوجات  عن  جزئيًا، 
املزيد من ال�ستقرار يف معدلت النمو وال�ستقرار املايل 
لتمويل  بديلة  منافذ  تاأمني  على  ف�ساًل  والقت�سادي، 
ال�سكان  ال�سياق يربز قطاع  العامة. ويف هذا  املوازنة 
كقاطرة للنمو وتن�سيط القت�ساد الوطني نظراً ملا يولده 

من مزايا على �سعيد القت�ساد الكلي لعل اهمها:
- يوؤمن قطاع ال�سكان جبهة من فر�ص العمل وملختلف 
الخت�سا�سات واملهارات املتوافرة ومبا ي�سمن ت�سغيل 
ن�سبة كبرية من العاطلني عن العمل خ�سو�سًا مع توقف 
احلكومة عن توفري املزيد من الوظائف للباحثني عنها 
احلكوميني  باملوظفني  احلكومي  اجلهاز  تخمة  ب�سبب 
من جهة وانح�سار املوارد املالية الالزمة للتوظيف من 

جهة اخرى.
بالديناميكية  ال��ع��راق  يف  ال�سكان  قطاع  يتميز   -

القطاعات  جميع  مع  واخللفية  المامية  والت�سابكات 
هذا  اعتماد  امكانية  يعني  ما  البلد  يف  القت�سادية 
عن  بدل  العمل  فر�ص  وتوليد  للنمو  كمحرك  القطاع 
وال�سعار.  العوائد  حيث  من  املتذبذب  النفط  قطاع 
حيث حتفز امل�ساريع ال�سكنية خمتلف م�سانع النجارة 
والكهربائية  وال�سحية  الن�سائية  وامل��واد  واحل��دادة 
وغريها من امل�ستلزمات املطلوبة لإجناز هذه امل�ساريع 

ب�سكل نهائي.
اأزمة �سكن خانقة  العراقي منذ عقود  - يعاين املواطن 
وتنفيذ  ر���س��م  يف  احل��ك��وم��ات  �سعف  م��ع  ا�ستفحلت 
ب�سكل  ال�سكان  عدد  وتزايد  ناجحة  ا�سكانية  �سيا�سات 
وحتى  املا�سي  القرن  من  الخ��ري  العقد  منذ  مذهل 
الن. ما يحتم على احلكومة الركون اىل �سيا�سات واأطر 
احلكومات  واملتابعة لإجناح جهود  التنفيذ  جديدة يف 

ال�سابقة يف الت�سدي لهذه الزمة.

يف  كبري  ب�سكل  وايجاراتها  املنازل  ا�سعار  ت�سهم   -
ي�سكل  العراق  ويف  بلد،  لأي  ال�سعار  م�ستويات  حتديد 
هذا املتغري وزنًا كبرياً يف موؤ�رص الرقم القيا�سي لأ�سعار 
البلد.  النقدي يف  الت�سخم  امل�ستهلك والذي ميثل معدل 
هبوط  ي�سمن  ومبا  ال�سكن،  م�سكلة  حل  اأن  ذلك  ويعني 
ا�سعار املنازل وايجاراتها، ميثل �رصورة ملحة لتح�سني 

م�ستويات ال�سعار ورفع رفاهية املواطن العراقي.
كبرية  اهمية  م��ن  ذك��ر  مم��ا  ال��رغ��م  وعلى  ذل��ك،  وم��ع 
لقطاع ال�سكن يف حتفيز القت�ساد العراقي، فان جهود 
حتى  والرتاجع  بالتوا�سع  ات�سمت  املتوالية  احلكومات 
يف ظل املوازنات النفجارية التي ترتبت على انتعا�ص 
ا�سعار النفط لأكرث من 100 دولر للربميل حتى الن�سف 
الول من العام 2014. ويت�سق ذلك مع �سعف منظومة 
ال�سيا�سات القت�سادية يف البلد واخفاق دوائر التخطيط 
والتنفيذ يف احلكومة على ت�سخي�ص ومواجهة التحديات 

اجل�سام با�ستغالل املوارد والفر�ص املتاحة يف العراق. 
منو  اعاقت  التي  التحديات  اأب��رز  اىل  ال�سارة  وميكن 
وانطالق هذا القطاع على الرغم من توافر كل املربرات 

لذلك:
واخلدمات  للمدن  التحتي  البناء  يف  الكبري  النق�ص   -
العامة ما يحد من تو�سع وامتداد احلركة العمرانية يف 
البلد، خ�سو�سًا مع افتقار حاد للطرق و�سبكات ال�رصف 
م�سيدة  احياء  يف  والكهرباء  امل��اء  وخدمات  ال�سحي 

بالكامل. 
يف   2003 بعد  ما  عراق  يف  ال�سيا�سي  املزاج  تقلب   -
من  مل�ستحقيها  ال�سكنية  الرا���س��ي  وتخ�سي�ص  منح 
قرارات  لتعدد  نظراً  عادل  وب�سكل  وال�سهداء  املوظفني 
املوا�سم  بتقلب  وتقلبها  اخل�سو�ص  هذا  يف  احلكومات 

النتخابية.
- على الرغم مما وفرته احلكومة العراقية من قرو�ص 

تكن  مل  انها  ال  البلد  يف  املواطنني  جلميع  ا�سكان 
ات�سمت  فقد  الرائد.  القطاع  هذا  لدعم  الطموح  مب�ستوى 
الالزمة  والقوانني  ال�سمانات  وتعدد  وال�سحة  بالتعقيد 
من  الق�سوى  ال�ستفادة  من  ح��ّد  ما  عليها  للح�سول 
بالتمويل  القطاع  هذا  مد  يف  احلكومي  التمويل  ج�سور 
املالية  ازمته  يف  البلد  ان��زلق  مع  ذلك  تزامن  ال��الزم. 

الراهنة والناجمة عن تدهور ا�سعار النفط.
احلكومي  ال�ستثماري  الن��ف��اق  كفاءة  انخفا�ص   -
معظم  واخ��ف��اق  وال��ب��ن��اء  الت�سييد  لقطاع  امل��ك��ر���ص 
جممعات  ان�ساء  اىل  الرامية  احلكومية  امل�رصوعات 
�سكنية كبرية من حيث اجلودة والكلف ومواعيد التنفيذ 
الداري  الف�ساد  ا�سهم  وقد  القطاع.  هذا  تدهور  زاد  قد 
يف  احلكومية  احللقات  معظم  يف  امل�ست�رصي  وامل��ايل 
ورداءة  �سكنية  م�رصوعات  من  خمطط  ما  تنفيذ  �سعف 

ما منجز منها. 
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الدمج واالستحواذ.. شركات الوساطة تقتحم منطقة مصارف االستثمار
 كلوي كورنيش وتوماس هيل

مارتن وولف
الجزء األول

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

657.41
1.59
0.24%

415,534,781
542,476,677
196
27
9
6
12

0.90
177,733,360.00

0.93
77,863,000.00

0.47
49,378,000.00

2.29
19,571,364.00

0.32
18,560,000.00

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)IBSD( بيبسي

)BNOR( شمال

0.90
197,481,515.00

0.46
107,300,000.00

0.93
84,100,000.00

0.32
58,000,000.00

0.40
15,000,392.00

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BNOR( شمال

)BMFI( موصل
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