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ن�صرة العراق الإقت�صادية
الف�صل الأول- 2013



• اأ�سار اجلهاز املركزي للإح�ساء التابع لوزارة التخطيط اأن موؤ�رش الت�سخم ال�سنوي يف العراق للفرتة املمتدة 
اآذار 2012 واآذار 2013 ارتفع بن�سبة % 3,2. �سهدت الفرتة املمتدة �سمن هذه الفرتة ارتفاعا يف كل من  بني 

اأ�سعار ال�سكن, املياه, الكهرباء, الغاز بن�سبة 5.5% وارتفاعاً يف اأ�سعار امللب�س واالحذية بن�سبة 6,3% والتي 

توازي 31,31% و7,33% على التوايل يف احت�ساب موؤ�رش الت�سخم.    
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معدل التغري ال�سنوي )مئوي( الوزن  الق�سم  

اآذار 2013  مع اآذار 2012  

 ال�سكن , املياه , الكهرباء, الغاز 

االغذية وامل�رشوبات غري الكحولية

النقل

امللب�س واالحذية

 التجهيزات واملعدات املنزلية وال�سيانة 

ال�سلع واخلدمات املتنوعة

االت�سال

ال�سحة

الرتفيه والثقافة

املطاعم

التعليم

 امل�رشوبات الكحولية و التبغ 

الرقم القيا�سي العام

املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء- وزارة التخطيط
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• ت�سري االح�ساءات ال�سادرة عن اجلمارك اللبنانية اأن ال�سادرات اللبنانية اىل العراق ارتفعت بن�سبة 7,1% يف 
نهاية عام 2012 مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2011 لت�سل اىل حوايل 211 مليون دوالر اأمريكي. ياأتي هذا 

النمو بعد اأن �سهد عام 2011 انخفا�ساً �سديداً, على اأ�سا�س �سنوي, بن�سبة 26% عقب االحداث والتوترات 

االمنية التي ت�سهدها املنطقة منذ مطلع 2011. ح�سل العراق يف عام 2012 على املرتبة ال�ساد�سة من 

اأما  الرابعة حليث وجهة ال�سادرات اىل الدول العربية.  اللبنانية اىل العامل واملرتبة  حيث وجهة ال�سادرات 

اأبرز ال�سادرات اللبنانية اىل العراق فهي: االليات واالجهزة الكهربائية  بقيمة ٩1 مليون دوالر اأمريكي, والتي 

الكيميائية  ال�سناعات  منتجات  تلتها   ,2011 عام  مع  مقارنة  اأ�سعاف  الثلث  تخطت  منو  ن�سبة  �سهدت 

وبلغت قيمتها 26 مليون دوالر اأمريكي, و تبعتها املنتجات اخل�سبية والورقية بقيمة 25 مليون دوالر اأمريكي. 

اأما بالن�سبة للواردات العراقية اىل لبنان, فبلغت 6 مليون دوالر اأمريكي اأما اأبرزها: املنتجات املعدنية بقيمة 

2,٨ مليون دوالر اأمريكي, تلتها منتجات �سناعة االغذية, م�رشوبات, وتبغ بقيمة 1 مليون دوالر اأمريكي. 
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املصدر:  وزارة النفط العراقية



•  ت�سري االح�ساءات ال�سادرة عن اجلمارك اللبنانية اأن ال�سادرات اللبنانية اىل العراق ارتفعت بن�سبة %7,1 
اأمريكي.  دوالر  اىل حوايل 211 مليون  لت�سل  عام 2011  الفرتة من  نف�س  عام 2012 مقارنة مع  نهاية  يف 

ياأتي هذا النمو بعد اأن �سهد عام 2011 انخفا�ساً �سديداً, على اأ�سا�س �سنوي, بن�سبة 26% عقب االحداث 

املرتبة  على   2012 عام  يف  العراق  ح�سل   .2011 مطلع  منذ  املنطقة  ت�سهدها  التي  االمنية  والتوترات 

ال�ساد�سة من حيث وجهة ال�سادرات اللبنانية اىل العامل واملرتبة الرابعة حليث وجهة ال�سادرات اىل الدول 

العربية. اأما اأبرز ال�سادرات اللبنانية اىل العراق فهي: االليات واالجهزة الكهربائية  بقيمة ٩1 مليون دوالر 

اأمريكي, والتي �سهدت ن�سبة منو تخطت الثلث اأ�سعاف مقارنة مع عام 2011, تلتها منتجات ال�سناعات 

الكيميائية وبلغت قيمتها 26 مليون دوالر اأمريكي, و تبعتها املنتجات اخل�سبية والورقية بقيمة 25 مليون 

دوالر اأمريكي. اأما بالن�سبة للواردات العراقية اىل لبنان, فبلغت 6 مليون دوالر اأمريكي اأما اأبرزها: املنتجات 

املعدنية بقيمة 2,٨ مليون دوالر اأمريكي, تلتها منتجات �سناعة االغذية, م�رشوبات, وتبغ بقيمة 1 مليون 

دوالر اأمريكي. 
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مال وم�صارف

ال�سوق  موقع  على  واال�ستثمار  للتمويل  ال�سمال  ال�سادر عن م�رشف   2012 ل�سنة  املايل  التقرير  ي�سري   •
العراقية للأوراق املالية عن حتقيق امل�رشف اأرباحاً و�سلت اىل حوايل 5٨,32 مليون  دوالر اأمريكي خلل عام 

2012 اأو بزيادة 61% مقارنة مع 2011.  وقد و�سلت قيمة القرو�س اىل 375,5 مليون دوالر اأمريكي يف نهاية 

2012 م�سجلًة ارتفاعاً بن�سبة 65% مقارنة مع نف�س الفرتة من �سنة 2011. بلغت قيمة الودائع يف نهاية 

اأ�سول  اأو بزيادة 71% مقارنة مع نهاية عام 2011. �سجلت  اأمريكي  �سنة  2012  حوايل ٩1٩ مليون دوالر 

امل�رشف منوا بحوايل %7٤,6 يف نهاية  2012  مقارنة مع الفرتة ذاتها من 2011 وبلغت حوايل 1,3 مليار دوالر 

اأمريكي.

• ي�رش التقرير املايل ل�سنة 2012 ال�سادر عن م�رشف املن�سور لل�ستثمار على موقع ال�سوق العراقية للأوراق 
بزيادة  اأو  اأمريكي خلل عام  2012  و�سلت اىل حوايل 11,7 مليون  دوالر  اأرباحاً  املالية عن حتقيق امل�رشف 

٤5% مقارنة مع 2011.  و�سلت قيمة االئتمان النقدي اىل 56 مليون دوالر اأمريكي يف نهاية 2012 م�سجلًة 

ارتفاعاً بن�سبة 2.52% مقارنة مع يف نف�س الفرتة من �سنة 2011. وقد انخف�ست الودائع يف نهاية �سنة 

2012 مقارنة مع نهاية عام 2011  بن�سبة 13% وبلغت 115 مليون دوالر اأمريكي. �سجلت اأ�سول امل�رشف 

منوا مبقدار 50% يف نهاية  2012 مقارنة مع الفرتة ذاتها من 2011 وبلغت حوايل 3٤5 مليون دوالر اأمريكي 

دوالر  نهاية 2011 اىل حوايل 1٩7 مليون  اأمريكي يف  دوالر  اال�ستثمارات من ٨6 مليون  زيادة  وذلك بف�سل 

اأمريكي يف نهاية 2012.
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• ي�سري التقرير املايل للف�سل االول من عام 2013 ال�سادر عن م�رشف املتحد لل�ستثمار على موقع ال�سوق 
العراقية للأوراق املالية عن حتقيق امل�رشف اأرباحاً و�سلت اىل 11,25 مليون  دوالر اأمريكي خلل الف�سل االول 

من عام 2013 مقارنة مع 6.6 مليون دوالر اأمريكي مت حتقيقها يف الفرتة ذاتها من العام املا�سي اأو بزيادة %70. 

اأمريكي يف  وقد �ساهم يف هذا النمو االرتفاع املحقق يف ايرادات العمليات امل�رشفية من 7,2 مليون دوالر 

نهاية الف�سل االول يف 2012 اىل 16,٤ مليون دوالر اأمريكي يف نهاية الف�سل االول من 2013. و�سلت قيمة 

االإمتان النقدي اىل 350 مليون دوالر اأمريكي يف الربع االول من 2013 مقارنة مع 227 مليون دوالر اأمريكي 

مت حتقيقها يف نف�س الفرتة من �سنة 2012. وقد زادت الودائع يف الف�سل االول من �سنة 2013 مقارنة مع 

اأمريكي. �سجلت اأ�سول امل�رشف منوا  الف�سل االول من عام 2012  بن�سبة 5.٩% وبلغت 350 مليون دوالر 

مبقدار 2٨% يف الف�سل االول من 2013  مقارنة مع الفرتة نف�سها من  2012 وبلغت حوايل 712 مليون دوالر 

اأمريكي.

• عقد احتاد امل�سارف العربية موؤمتر عن االقت�ساد والقطاع امل�رشيف  يف بغداد. �سارك يف املوؤمتر العديد من 
الفعاليات االقت�سادية من العراق واملنطقة ال�رشق االو�سط والعديد من الدول االوروبية. متحورت النقا�سات 

حول تفعيل دور القطاع امل�رشيف العراقي يف التنمية االقت�سادية, وو�سع االولويات االزمة الإ�سلحه من خلل 

و�سع الت�رشيعات املنا�سبة ملواكبة التطورات القطاع امل�رشيف. وقد متت مناق�سة اآفاق اال�ستثمار واالعمار 

واالإ�سكان(. كما متت مناق�سة و�سع  واالت�ساالت  والنفط  )الكهرباء  االإنتاجية  القطاعات  ودور  العراق  يف 

ا�سرتاتيجية حكومية الإعادة هيكلة االقت�ساد, و�رشورة التعاون املايل العربي ودوره يف النه�سة االقت�سادية. 

جتدر اال�سارة اىل اأن بنك البحر املتو�سط �سارك يف املوؤمتر وكان من اأبرز الرعاة له.            
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اأعمال وا�صتثمار

املتعلقة   امل�ساريع  تنظيم  واملكلفة  العراقية  النفط  لوزارة  التابعة  النفطية,  امل�ساريع  �رشكة  اأعلنت   •
بالنفط والغاز يف العراق, توقيع اتفاقية مع االردن لتمديد خطي اأنابيب بطول 1,6٨0 كيلومرت لنقل مليون 

العقبة  مرفاأ  اىل  العراق  جنوب  الب�رشة  من  يومياً  الغاز  من  مكعب  مرت  مليون  و250  النفط  من  برميل 

على البحر االأحمر وذلك بقيمة 1٨ مليار دوالر اأمريكي. و�ستقوم احلكومة العراقية بتمويل املرحلة االوىل 

 engineering, procurement( عقود  طريق   عن  العراق  غرب  احلديثة  ومدينة  الب�رشة  بني  واملمتدة 

and construction EPC(. على هذا �ستقوم احلكومة العراقية بدعوة عدد من ال�رشكات للم�ساركة يف 
املناق�سة.  اأما بالن�سبة للمرحلة  الثانية واملمتدة من مدينة احلديثة اىل ميناء العقبة ف�سيتم تنفيذها 

على اأ�سا�س build, operate, transfer( BOT(. �سيتم طرح املناق�سات اخلا�سة بهذه املرحلة يف الربع 

االول من عام 201٤.  جتدر اال�سارة اىل اأن االردن �سيح�سل على حوايل 150 األف برميل من النفط يومياً موؤمناً 

للمملكة عائدات بحوايل حوايل 3 مليارات دوالر اأمريكي �سنوياً. ويت�سمن امل�رشوع متديد اأنبوب اىل امل�سفاة 

الوحيدة يف االردن يف الزرقاء. باالإ�سافة اىل خلق اآالف فر�س العمل بني الدولتني, �ستُاأمن هذه اخلطوة منفذاً 

بزيادة  التقديرات  مع  خا�سة  الت�سدير  كميات  زيادة  يف  م�ساهمًة  والغاز  النفط  لت�سدير  للعراق  جديداً 

االإنتاج اليومي احلايل من 3 مليني برميل اىل ٨ مليني برميل يف عام 2017. 
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 )UBH(United Brothers Holding اأعلنت وزارة ال�سناعة واملعادن العراقية عن توقيع اتفاقية مع �رشكة •
الرتكية لتحديث وتطوير ال�رشكة العامة للحديد وال�سلب يف منطقة خور الزبري يف جنوب غرب الب�رشة, 

املتوقف عن العمل منذ 2003, بقيمة 700 مليون دوالر اأمريكي. �سيتم تنفيذ امل�رشوع على ثلث مراحل 

على اأن تت�سمن املرحلة االوىل من امل�رشوع انتاج ٨20 األف طن من ق�سبان حديد الت�سليح بقطر يرتاوح بني 

٨ ملم اىل 32 ملم. اجلدير بالذكر اأن �رشكة UBH  �ستقوم بت�سغيل املعمل ملدة 1٨ �سنة على اأن تتقا�سم 

االرباح بينها وبني حمافظة الب�رشة. توقعت ن�رشة Economist Intelligence Unit بعنوان العراق  اآذار 

2013 اأن يتم ا�ستهلك اإجمايل االنتاج حملياً نظراً لزيادة الطلب املحلى  على احلديد. من املتوقع اأن ينتهي 

اتفاقية مع  اأعلنت وزارة ال�سناعة واملعادن العراقية عن توقيع   • العمل يف امل�رشوع يف منت�سف 2016.  

�رشكة UBH(United Brothers Holding( الرتكية لتحديث وتطوير ال�رشكة العامة للحديد وال�سلب 

دوالر  مليون   700 بقيمة   ,2003 منذ  العمل  عن  املتوقف  الب�رشة,  غرب  جنوب  يف  الزبري  خور  منطقة  يف 

انتاج ٨20  امل�رشوع  االوىل من  املرحلة  تت�سمن  اأن  مراحل على  ثلث  امل�رشوع على  تنفيذ  �سيتم  اأمريكي. 

  )UBH( األف طن من ق�سبان حديد الت�سليح بقطر يرتاوح بني ٨ ملم اىل 32 ملم. اجلدير بالذكر اأن �رشكة

�ستقوم بت�سغيل املعمل ملدة 1٨ �سنة على اأن تتقا�سم االرباح بينها وبني حمافظة الب�رشة. توقعت ن�رشة 

Economist Intelligence Unit بعنوان العراق  اآذار 2013 اأن يتم ا�ستهلك اإجمايل االنتاج حملياً نظراً 
لزيادة الطلب املحلى  على احلديد. من املتوقع اأن ينتهي العمل يف امل�رشوع يف منت�سف 2016.

    

اال�ستثمارات املرخ�سة من قبل هيئة اال�ستثمار يف اقليم كرد�ستان يف الربع االول من �سنة 2013

••بلغ عدد الرتاخي�س املمنوحة يف الف�سل االول من عام 2013 من قبل هيئة اال�ستثمار يف اقليم كرد�ستان 
دوالر  مليار   1,26 حوايل  اأربيل  ن�سيب  بلغ  اأمريكي.  دوالر  مليار   1.٨ راأ�سمالها  اإجمايل  وبلغ  ترخي�ساً   17

  Khuramala Station for Electric Productionاأمريكي وبلغ عدد امل�ساريع ثلثة. اما اأبرزها فهو م�رشوع

ال�سناعي التي تقوم بتنفيذه Kar Company  العراقية وقد بلغت قيمته 1,2 مليار دوالر اأمريكي. بلغ 

   Desert عدد اال�ستثمارات يف الدهوك 7  وبلغت قيمتها حوايل 5٤0 مليون دوالر اأمريكي. ويعترب م�رشوع

Rose Project الزراعي وهو ا�ستثمار م�سرتك بني العراق واالمارات اأهم امل�ساريع املرخ�سة يف الدهوك يف 
هذه الفرتة حيث بلغت قيمته ٤00 مليون دوالر اأمريكي. تقوم بتنفيذه Dnia&Mirak Company. بلغ 

عدد الرتاخي�س يف ال�سليمانية 7 وبلغت قيمتها حوايل 26,٤ مليون دوالر اأمريكي.
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 اأما اأبرزها م�رشوع  Dawa 5 Stars Motel and Restaurant ال�سياحي وبلغت قيمته حوايل 12,2٤ مليون 

دوالر اأمريكي ويقوم بتنفيذه �رشكة Woshyar Kamal Salih العراقية. جتدر اال�سارة اىل اأن اإجمايل راأ�سمال 

امل�ساريع املرخ�سة يف اإقليم كرد�ستان بلغ منذ 2006 وحتى نهاية الف�سل االول من 2013 حوايل 25,5 مليار 

ن�سبًة  كرد�ستان  اإقليم  يف   2013 من  االول  الربع  يف  املرخ�سة  اال�ستثمارات  توزيع  يلي  فيما  اأمريكي.  دوالر 

للقطاعات االقت�سادية:   

املصدر: هيئة اإلستثمار في إقليم كردستان



٨

اأ�صواق مالية
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• ا�ستمر ا�ستقرار �سعر �رشف الدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي وذلك ب�سبب عملية الربط بني العملتني 
عائدات  للعراق على  الكبري  االعتماد  ب�سبب  االرتباط  املتوقع فك هذا  ومن غري  عام 200٩.  منذ  بداأ  والذي 

النفط.

فيما يلي اأ�سعار �رشف العملت: 

املصدر: املصرف املركزي العراقي

 سعر صرف العمالت الرئيسية                  الرمز                           البيع                     الشراء
مقابل الدينارالعراقي

الدوالر األمريكي
اليورو األوروبي

اجلنيه اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
الكرونة السويدية

الكرون النرويجي
الكرون الدمناركي

الني اليابانى

USD
EUR
GBP
CAD
CHF
SEK
NOK
DKK
JPY

١١٦٦
١٥22
١793
١١7١
١2٥3

١٨3
203
204

١2

١١٦4
١٥2١
١792
١١70
١2٥2

١٨3
203
204

١2

يف ما يلي اأ�سعار الفائدة املعتمدة من قبل امل�رشف املركزي العراقي:

الفوائد     النسبة املئوية

 سعر السياسة:معدل الفائدة اليومية وأسعار الفائدة بني البنوك ٦            
الودائع ملدة 7 ايام 4            
الفائدة على االئتمان االولي ٨            

املصدر: املصرف املركزي العراقي



بلغ 67  املتداولة  ال�رشكات  اأن عدد  اآذار 2013  املالية ل�سهر  للأوراق  العراق  ال�سهرية ل�سوق  الن�رشة  ت�سري   •
اآذار على  اآخر جل�سة من �سهر  املتداولة يف  اال�سهم  اأقفل موؤ�رش  وقد  اأ�سل 73 �رشكة مدرجة.  �رشكة من 

11٩,57 نقطة منخف�ساً بن�سبة %3 عن اقفال اخر جل�سة يف �سهر �سباط 2013 وبانخفا�س بن�سبة %2,5 

مقارنة مع كانون الثاين 2013. و قد بلغ عدد اال�سهم املتداولة حوايل 101 مليار �سهم. يف حني بلغ حجم 

التداول حوايل 1٩6مليون دوالر اأمريكي. جتدر اال�سارة اىل اأن األقيمة ال�سوقية لل�رشكات املدرجة بلغت حوايل 

٩,6 مليار دوالر اأمريكي يف اأخر اآذار 2013.

٩

ن�صرة العراق الإقت�صادية
2013  - ول  الأ لف�صل  ا

املصدر: سوق العراق لألوراق املالية

• ملحة عامة عن اأبرز اأن�سطة ال�رشكات املدرجة ل�سهر اآذار 2013 بعد االنتهاء من زيادة راأ�سمالها:
 oال�رشكة العراقية للأعمال الهند�سية: من 1 مليار دينار عراقي اىل 1,5 مليار دينار عراقي.

oال�رشكة العراقية الإنتاج وت�سويق اللحوم: من 3,75 مليار دينار عراقي اىل ٤,125 مليار دينار عراقي
o�رشكة املن�سور لل�سناعات الدوائية: من 3,23 مليار دينار عراقي اىل 6,٤6 مليار دينار عراقي.

o�رشكة بغداد للنقل العام: من 160 مليون دينار عراقي اىل 200 مليون دينار عراقي.
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•ملحة عامة عن اأبرز اأن�سطة ال�رشكات املدرجة ل�سهر اآذار 2013 قبل اإجراء زيادة راأ�سمالها:
o�رشكة امل�رشف التجاري العراقي من 100 مليار دينار عراقي اىل 150 مليار دينار عراقي.

o�رشكة م�رشف املن�سور: من 236 مليار دينار عراقي اىل 250 مليار دينار عراقي اىل 250 مليار دينار عراقي.
o�رشكة البادية للنقل العام: من 1,٨ مليار دينار عراقي اىل 2 مليار دينار عراقي.

 2013 اآذار  العراق  بعنوان   Economist Intelligence Unit )EIU( عن  ال�سادرة  الدورية  الن�رشة  •ا�سارت 
عن بلوغ االكتتاب االويل ل�رشكة Asiacel - م�سغل الهاتف املحمول يف العراق واململوكة من قبل �رشكة 

االت�ساالت القطرية )Qtel( - حوايل 1,3 مليار دوالر اأمريكي. قامت Qtel بزيادة ح�ستها من 56% اىل 6٤% عرب 

اإنفاق حوايل 207 مليون دوالر اأمريكي. وقد مت ت�سجيل فائ�س يف االكتتاب االويل يف حني ا�ستحوذ امل�ستثمرون 

االجانب على ن�سبة 70% من اإجمايل االكتتاب. جتدر اال�سارة اأن اأداء ال�سهم يف اليوم االول من التداول �سجل 

  Korek Telecom و  Zain Iraq اأن تقوم �رشكتي EIU ارتفاعاً بن�سبة 5,7% عن �سعر االكتتاب االويل. توقعت

امل�سغلني االخرين للهاتف املحمول يف العراق باالإقدام على طرح اأويل الأ�سهمهما خلل �سنة 2013 متا�سياً 

ل�رشوط ترخي�س �رشكات االت�ساالت ال�سلكية والل�سلكية يف العراق والذي ين�س على اإدراج ما ال يقل عن 

Asiacell هي  املالية.  للأوراق  العراق  والل�سلكية  يف �سوق  ال�سلكية  االت�ساالت  اأ�سهم �رشكات  25% من 

اأكرب م�سغل للهاتف املحمول يف العراق حيث بلغ عدد امل�سرتكني ٩,٩ مليون م�سرتك يف حني بلغت ح�سة

Asiacell  من اإجمايل العائدات واالرباح القطاع حوايل ٤3%. يعترب �سوق العراق للأوراق املالية غري نا�سج حيث 
يبلغ حجم التداول حوال 3 ملين دوالر اأمريكي يف اليوم. بالرغم من اأن اإدراج الكبري ل�رشكة Asiacell  حيث 

بلغت قيمته ال�سوقية اأكرث من 50% من اإجمايل القيمة ال�سوقية لل�سوق, مل تتخطى القيمة ال�سوقية 

لل�سوق العراقي للأوراق املالية اأكرث من 5% من اإجمايل الناجت املحلي العراقي وهي حوايل ُع�رش معدل الن�سبة 

امل�سجلة يف منطقة ال�رشق االو�سط و�سمال اأفريقيا. Asiacell هي ال�رشكة الوحيدة املدرجة �سمن قطاع 

االت�ساالت يف ال�سوق العراقي للأوراق املالية.
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• فيما يلي ن�ساط القطاعات االقت�سادية يف نهاية �سهر اآذار 2013:

املصدر:  سوق العراق لألوراق املالية

القطاعات            الصفقات             القيمة السوقية             االسهم املتداولة              القيمة املتداولة               رأس املال

االتصاالت 
املصارف

الصناعة
الفنادق والسياحة

اخلدمات
الزراعة 
التأمني

االستثمار
اجملموع

١2٥،299،١٥7،7٦3
94،2٦١،4٨٨،29٨

٦،١٨0،0٦٥،٨٦٦
٨92،7٦2،4١3

3،444،202،2٦3
١،9٥٦،03٨،027

١٨،٦7٥،١٨٥
١،٥١4،92٥

232،0٥3،904،740

270،0١2
2،٨٥٥،٨00

297،7٥9
١٦،44٥
2٦،3٥٦
١0،٥٨٥

٨،920
3،١٥0

3،4٨9،027

)مليون دينار عراقي()مليون دينار عراقي(

2٨3
٥،٨٨3
3،479

4٨٦
١،094

394
32

٨
١١،٦٥9

٥،940،2٦4
4،٥70،7٥٦

4١٨،١00
370،٨47
١3١،902

73،١١9
١١،٨١٨

4،477
١١،٥2١،2٨3

٥،٦9٥،390،٨92
90،١4٥،929،٦٨7

4،٦40،494،4٥٦
9١،3٥٨،٥49

٨٨4،7٦2،43١
2٦٥،409،٦2١

١١،٥03،١٨٦
١،29٨،٥00

١0١،73٦،١47،322



عدت هذه  الن�رشة على اأ�سا�س املعلومات املتوفرة  للجمهور والتحليل ال�سخ�سي, وهي عر�سة للتغيري,  و ال ت�سكل املعلومات الواردة فيها  مرجعاً كما و ال تعترب هذه الن�رشة بحثاً او ا�ست�سارة او تو�سية يف جمال اال�ستثمارات.  كما 
ُ
ملحظة: اأ

انها ال ترتب اي التزام على  بنك البحر املتو�سط  �س.م.ل. الذي  ال يقدم  بهذا اخل�سو�س اي �سمان من اي نوع كان �رشيحاً ام �سمنياً جلهة دقة او كفاية او اكتمال املعلومات الواردة يف هذه الن�رشة. وال يتحمل اية م�سوؤولية,  مبا�رشة او غري مبا�رشة,  

ترتتب او تت�سل بالن�رشة احلا�رشة او املعلومات الواردة فيه
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