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ن�رشة  العراق االقت�صادية

الف�صل االأول 2014

• ت�صري االإح�صاءات ال�صادرة عن وزارة النفط العراقية اأن اإجمايل �صادرات النفط العراقي خالل �صهر اآذار 
2014 و�صلت اإىل حوايل 74 مليون برميل مقارنة مع 75 مليون برميل مت ت�صديرها خالل �صهر اآذار 2013. بلغ 

�إجمايل عائد�ت �لنفط ل�سهر �آذ�ر 2014، حو�يل 7.5 مليار دوالر �أمريكي على �أ�سا�س معدل �سعر 

�لربميل �لنفط حو�يل 101 دوالر �أمريكي.

اقت�صاد

املصدر:  وزارة النفط العراقية

ت�صدير النفط  ال�صهري )الب�رشة وكركوك( مليون برميل مقارنة مع املعدل 

ال�صهري ل�صعر برميل النفط  بالدوالر االمريكي

جمموع الرباميل )مليون(  )ب�رشة + كركوك(معدل �صعر برميل النفط )دوالر اأمريكي(

بلغت عائد�ت �لنفط 

�ملُ�سدر خالل �سهر 

�آذ�ر 2014 حو�يل 74 

مليون دوالر �أمريكي.
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• �أ�سار �جلهاز �ملركزي لالإح�ساء �لتابع لوز�رة �لتخطيط �أن موؤ�رش �لت�سخم �ل�سنوي يف �لعر�ق للفرتة 
�ملمتدة بني �آذ�ر 2014 و�آذ�ر 2013 �رتفع بن�سبة 1.4% حمافظاً على �مل�ستوى �ملنخف�س �لذي ي�سهده 

�ملو�د  �أ�سعار  �لذي ت�سهده  �إىل �النخفا�س  �لرئي�سي لذلك  �ل�سبب  �لعر�ق منذ عام 2008.  يعود 

�لغذ�ئية عاملياً.   
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 ال�صكن ، املياه ، الكهرباء، الغاز 

االأغذية وامل�رشوبات غري الكحولية

النقل

املالب�س واالأحذية

التجهيزات واملعدات املنزلية وال�صيانة 

ال�صلع واخلدمات املتنوعة

االت�صاالت

ال�صحة

الرتفيه والثقافة

املطاعم

التعليم

امل�رشوبات الكحولية و التبغ 

الرقم القيا�صي العام

معدل التغيير السنوي )مئوي(الوزنالقسم 
آذار  2013- آذار 2014

املصدر: اجلهاز املركزي لالحصاء- وزارة التخطيط

�رتفع موؤ�رش �لت�سخم 

على �أ�سا�س �سنوي 

بن�سبة 1.4% خالل 

�سهر �آذ�ر 2014.
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• ت�سري �آخر ن�رشة �سادرة عن ق�سم منطقة �ل�رشق �الأو�سط و�آ�سيا �لو�سطى يف �سندوق �لنقد �لدويل 
عن حتقيق �لعر�ق ن�سبة منو �أعلى من �لن�سب �ملحققة لدول منطقة �ل�رشق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا. 

�إ�سافة �إىل ذلك، �سيحتل �لعر�ق �ملرتبة �لثانية من حيث �لنمو �حلقيقي بني �لدول �مل�سدرة للنفط  

يف منطقة �ل�رشق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا بعد قطر خالل عامي 2014 و2015 م�سجالً ن�سبة 

�إىل  �أدى  �لذي  �لرئي�سي  �ل�سبب  �أن  �لتقرير  �أو�سح  وقد  �لتو�يل.  و6.7% على   %5.9 للنمو  متوقعة 

�نخفا�س ن�سبة �لنمو يف �لعر�ق خالل عام 2013 مقارنة مع �ل�سنو�ت �ملا�سية يعود �إىل �نخفا�س 

�إنتاج �لنفط تز�مناً مع حالة عدم �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�الأمني �لذي ت�سهده �ملنطقة ب�سكل عام.
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• ت�صري ن�رشة م�رشف املتحد لال�صتثمار عن الف�صل االأول  ل�صنة 2014 عن زيادة اإجمايل املوجودات بن�صبة 
10% مقارنة مع نهاية 2013 لت�صل اإىل 714 مليون دوالر اأمريكي. بلغت قيمة �الئتمان �لنقدي يف نهاية 

�لف�سل �الأول ل�سنة 2014 حو�يل 405 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 12% مقارنة 

نهاية عام 2013. بلغت قيمة �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 319 مليون دوالر �أمريكي مرتفعًة 

بن�سبة 6.3% مقارنة مع �آخر عام 2013. �أما بالن�سبة لالأرباح �مل�سجلة يف نهاية �لف�سل �الأول من 

بن�سبة 2.4% مقارنة مع نف�س  تر�جعاً  �أمريكي م�سجلًة  دوالر  بلغت 11 مليون  عام 2014، فقد 

�لفرتة من �لعام �ملا�سي. ويعود هذ� �لرت�جع �إىل �الرتفاع �لذي �سهدته �إجمايل �مل�رشوفات بن�سبة 

29% بينما �رتفعت �الير�د�ت بن�سبة 7.7% فقط يف نهاية �لف�سل �الأول من عام 2014 مقارنة مع 

�لف�سل �الأول من عام 2013. 

 

• ت�صري ن�رشة م�رشف اخلليج التجاري عن الف�صل االأول ل�صنة 2014 عن زيادة اإجمايل املوجودات بن�صبة %2 
مقارنة مع نهاية 2013 لت�صل اإىل ٦٩٦ مليون دوالر اأمريكي. بلغت قيمة �الئتمان �لنقدي يف نهاية 

�لف�سل �الأول ل�سنة 2014  حو�يل 235 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 4.5% مقارنة 

نهاية عام 2013. بلغت قيمة �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 397 مليون دوالر �أمريكي بزيادة %11 

مقارنة مع �آخر عام 2013. �أما بالن�سبة لالأرباح �مل�سجلة يف نهاية �لفرتة �ملبينة �أعاله، فقد بلغت 

12 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 43% مقارنة مع نف�س �لفرتة من �لعام �ملا�سي. 

�إجمايل �مل�رشوفات بن�سبة 45% يف نهاية �لف�سل  �إىل �الرتفاع �لذي �سهدته  ويعود هذ� �لرت�جع 

�الأول من عام 2014 مقارنة مع �لف�سل �الأول من عام 2013 يف ظل ��ستقر�ر �إجمايل �الإير�د�ت.   

• ت�صري ن�رشة م�رشف املن�صور لال�صتثمار عن الف�صل االأول ل�صنة 2014 عن زيادة اإجمايل املوجودات بن�صبة 
0.3% مقارنة مع نهاية 2013 لت�صل اإىل ٦7٨ مليون دوالر اأمريكي. بلغت قيمة �الئتمان �لنقدي يف نهاية 

�لف�سل �الأول ل�سنة 2014  حو�يل 73 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 4.9% مقارنة 

�آخر عام 2013. بلغت قيمة �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 436 مليون دوالر �أمريكي بزيادة %4.8 

مقارنة مع �آخر عام 2013. �أما بالن�سبة لالأرباح �مل�سجلة يف نهاية �لف�سل �الأول من عام 2014، 

فقد بلغت حو�يل 3.1 مليون دوالر �أمريكي مرت�جعة بن�سبة 46% مقارنة مع نف�س �لفرتة من �لعام 

بينما   %37.2 بن�سبة  �مل�رشوفات  �إجمايل  �سهدته  �لذي  �الرتفاع  �إىل  �لرت�جع  هذ�  ويعود  �ملا�سي. 

�نخف�ست �الير�د�ت بن�سبة 22.8% يف نهاية �لف�سل �الأول من عام 2014 مقارنة مع �لف�سل �الأول 

من عام 2013.  

• ت�صري ن�رشة م�رشف اال�صتثمار العراقي عن الف�صل االأول ل�صنة 2014 عن زيادة اإجمايل املوجودات بن�صبة 
2٦% مقارنة مع نهاية 2013 لت�صل اإىل 5٨0 مليون دوالر اأمريكي. بلغت قيمة �الئتمان �لنقدي يف نهاية 

�لف�سل �الأول ل�سنة 2014  حو�يل 186 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة تر�جعاً بن�سبة 14% مقارنة 

�آخر عام 2013. بلغت قيمة �حل�سابات �جلارية و�لود�ئع حو�يل 303 مليون دوالر �أمريكي بزيادة %25 

مقارنة مع �آخر عام 2013. �أما بالن�سبة لالأرباح �مل�سجلة يف نهاية �لف�سل �الأول من عام 2014، 

فقد بلغت حو�يل 8.9 مليون دوالر �أمريكي م�سجلًة �رتفاعاً بن�سبة 50% مقارنة مع نف�س �لفرتة من 

�لعام �ملا�سي. وقد �ساهم يف ذلك �الرتفاع �لذي �سجله �جمايل �الير�د�ت من �لعمليات �مل�رشفية 

بن�سبة 40.4% يف نهاية �لف�سل �الأول من عام 2014 مقارنة مع �لف�سل �الأول من عام 2013.       

• فيما يلي اخلدمات امل�رشفية اجلديدة التي يقدمها م�رشف البنك البحر املتو�صط لزبائنه يف العراق:
• برنامج �لقرو�س �ل�سخ�سية لالأفر�د و�ملوظفني يف �لقطاع �لعام و�خلا�س لتمويل قر�س ��ستهالكي 

لغايات �سخ�سية. يقدم هذ� �لقر�س ب�رشوط تف�سيلية وفائدة مميزة.

• بطاقات �العتماد �ملتعددة )بطاقات كال�سيكية، تيتانيوم، بالتينوم و�لعامل( و�لتي تخول حاملها 
متويل م�سرتياته يف �لعر�ق وخارجه بطريقة متطورة وب�سيطة، باالإ�سافة �إىل بطاقة �ل�رش�ف �الآيل 

و�لتي تخول حاملها �ل�سحب من ح�سابه �جلاري �ملخ�س�سة للبطاقة 24/24 من �أي �رش�ف �آيل 

يف �لعر�ق. 

•  برنامج �لقر�س �ل�سكني و�لذي يتيح ملوظفي �لقطاع �لعام و�خلا�س من متلك منزل باأف�سل 
�ل�رشوط.   

مال وم�صارف

بلغت �إجمايل 

موجود�ت م�رشف 

�ملتحد لال�ستثمار 

حو�يل 714 مليون 

دوالر �أمريكي يف نهاية 

�لف�سل �الأول ل�سنة 

.2014

بلغت �إجمايل 

موجود�ت م�رشف 

�خلليج �لتجاري حو�يل 

٦٩٦ مليون دوالر 

�أمريكي يف نهاية 

�لف�سل �الأول ل�سنة 

.2014

بلغت �إجمايل 

موجود�ت م�رشف 

�ملن�سور  لال�ستثمار 

حو�يل ٦7٨ مليون 

دوالر �أمريكي يف نهاية 

�لف�سل �الأول ل�سنة 

.2014

بلغت �إجمايل 

موجود�ت م�رشف 

�ال�ستثمار �لعر�قي 

حو�يل 5٨0 مليون 

دوالر �أمريكي يف نهاية 

�لف�سل �الأول ل�سنة 

.2014
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املو�صل،  ومدينة  بغداد  جنوب  اليو�صفية،  من  كل  يف  معمل  لبناء  عقوداً  العراقية  احلكومة  منحت   •
حمافظة نينوى �صمال العراق لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة اإجمالية  1.7 مليار دوالر اأمريكي. �ستقوم 

�إنتاجية ت�سل  �ملو�سل بقدرة  ببناء �ملعمل يف مدينة    Samsung Engineering Co. Ltd �رشكة 

�إىل 330 ميغاو�ت وبكلفة ت�سل �إىل حو�يل 894 مليون دوالر �أمريكي. �أما بالن�سبة ملعمل مدينة 

�ليو�سفية ف�ستقوم �رشكة Hyundai Heavy Industries  ببنائه على �أن ت�سل قدرته �الإنتاجية �إىل 

230 ميغاو�ت وبكلفة �إجمالية ت�سل �إىل 818 مليون دوالر �أمريكي.

• اأعلنت �رشكة Alstom الفرن�صية عن فوزها بعقدين لتجهيز معملني لتوليد الطاقة الكهربائية على 
الغاز الطبيعي يف كل من حمافظة االأنبار والزبري بالقرب من مدينة الب�رشة بقيمة اإجمالية ت�صل اإىل حوايل 

�الإجمالية حو�يل 312 مليون  �الأنبار، فقد بلغت كلفته  بالن�سبة ملعمل  اأمريكي.  ٨5٦ مليون دوالر 

دوالر �أمريكي، بقدرة �إنتاجية ت�سل �إىل 1،642 ميغاو�ت. �ما بالن�سبة ملعمل �لزبري، ف�ست�سل قدرته 

�الإنتاجية �إىل حو�يل 740 ميغاو�ت بقيمة �إجمالية ت�سل �إىل 544 مليون دوالر �أمريكي.  

• فازت �رشكةSamsung Engineering  الكورية اجلنوبية بعقد لبناء حمطة لف�صل الغاز بقيمة ٨40 
مليون دوالر اأمريكي يف الب�رشة. هذ� �مل�رشوع هو جزء من تطوير حقل �لزبري و�لذي من �ملتوقع �أن ت�سل 

قدرته �الإنتاجية �إىل حو�يل 200 �ألف برميل يف �ليوم يف نهاية 2016.

النا�رشية بقيمة 345  ال�صناعية يف منطقة  بناء املنطقة  الثانية من  املرحلة  اأطلقت حمافظة ذي قر   •
مليون دوالر اأمريكي بعدما �صارفت املرحلة االأوىل على االنتهاء. تبلغ م�ساحة �ملنطقة �ل�سناعية حو�يل 

�أربع مناطق �سناعية يف �لعر�ق �لتي ت�سمل �لب�رشة،  �أكرب  5 كيلومرت�ت مربعة وهي و�حدة من 

مو�سل، و�الأنبار. �ستاأمّن �ملنطقة �ل�سناعية حو�يل 50 �ألف وظيفة.

• فازت �رشكة لبنانية برتخي�س لبناء م�صنع ا�صمنت يف ال�صماوة مركز حمافظة املثنى بقيمة 1٦5 مليون 
دوالر اأمريكي بقوة اإنتاجية مليون طن �صنوياً. �سي�ساهم �مل�سنع ب�سد حاجة حمافظة �ملثنى لالإ�سمنت  

لتلبية �لطلب �ملتز�يد على �لوحد�ت �ل�سكنية.

• �صتقوم �رشكة النا�رشية الكويتية للتجارة العامة واملقاوالت ببناء اأحد اأكرب املطارات املخ�ص�صة لل�صحن 
يف حمافظة الديوانية. تربز �أهمية هذ� �مل�رشوع كونه �أول مطار خم�س�س لل�سحن يف �لعر�ق و�لذي 

ي�سم قرية �سحن، منطقة �سناعية، منطقة جتارة حرة، فنادق، باالإ�سافة �إىل تقدمي �لعديد من 

�خلدمات. يعترب موقع حمافظة �لديو�نية ��سرت�تيجيا كونها حماطة بخم�س حمافظات )�لنجف 

�الأ�رشف، بابل، و��سط، ذي قر، �ملثنى( باالإ�سافة �إىل وجود �سبكة و��سعة ل�سكة �حلديد. �سي�ساهم 

هذ� �مل�رشوع بخلق �أالف فر�س �لعمل وتاأمني عائد�ت عالية للمحافظة. مل تعلن حمافظة �لديو�نية 

�أو �رشكة �لنا�رشية �لكويتية  عن كلفة �مل�رشوع. 

•  ملحة عامة عن اأبرز اال�صتثمارات املرخ�صة من قبل هيئة اال�صتثمار يف اقليم كرد�صتان خالل الف�صل االأول 
من  عام 2014 والتي وردت يف اآخر ن�رشة �صادرة عن هيئة اال�صتثمار يف اإقليم كرد�صتان العراق:

• بلغ عدد �لرت�خي�س �ملمنوحة من قبل هيئة �ال�ستثمار يف �قليم كرد�ستان خالل �لفرتة �ملبينة �أعاله 
20 ترخي�ساً بر�أ�سمال جتاوز 940 مليون دوالر �أمريكي. 

 

�ل�سكل  ل�سنة 2014 على  �الول   �لف�سل  �القليم  خالل  �ملرخ�سة يف مناطق  �مل�ساريع  توزعت 

�لتايل:

اأعمال وا�صتثمار
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ن�رشة  العراق االقت�صادية

الف�صل االأول 2014

اأعمال وا�صتثمار

- �ربيل: بلغ عدد �مل�ساريع �ملرخ�سة يف �ربيل ت�سع م�ساريع  بقيمة 288 مليون دوالر �أمريكي. �أما 

�أبرزها:

�سوي�رش�

نيو زيالند�

�لعر�ق

158.6

41.2

34.2

Erbil Mid company
Actonz Company
Darean Company

Erbil Mid Hospital/ �ل�سحة
Four Point by Sheraton Hotel/ �ل�سياحة

International Terminal/�لنقل

- �ل�سليمانية: بلغ عدد �مل�ساريع �ملرخ�سة يف �ل�سليمانية خم�س م�ساريع بقيمة 636.5 مليون 

دوالر �أمريكي. �ما �أبرزها:

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

590

40

3.5

Qiwan Company Group
Diwan Group Company

Hiveen Company

Qiwan for Tourism Tourism City/�ل�سياحة
Diwan Furniture Factory Group/�ل�سناعة

Soran Hotel and Restaurant /�ل�سياحة 

- دهوك: بلغ عدد �مل�ساريع �ملرخ�سة يف دهوك �ست م�ساريع بقيمة 15.7 مليون دوالر �أمريكي. �ما 

�أبرزها:

�لعر�ق

�لعر�ق

�لعر�ق

4.5

3.2

3.0

Rovia Company

 Ahmad Mamoon

Noor Mohamed

Musa Ahmed Sulaiman

Rovia Factory for Mugs and

 plates Manufacturing / �ل�سناعة

 Leya Horti Cultural )Olive، Peanute، Green Houses

and Cooling warehouse(/ �لزر�عة

Sport Center / �لريا�سة

جنسية
املستثمر 

 رأس مالاملستثمر
)مليون دوالر أمريكي(

اسم املشروع/القطاع

جنسية
املستثمر 

املستثمر
 رأس مال

اسم املشروع/القطاع)مليون دوالر أمريكي(

جنسية
املستثمر 

املستثمر
 رأس مال

اسم املشروع/القطاع)مليون دوالر أمريكي(
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ن�رشة  العراق االقت�صادية

الف�صل االأول 2014

اأ�صواق مالية

بني  الربط  عملية  ب�صبب  وذلك  االمريكي  الدوالر  مقابل  العراقي  الدينار  �رشف  �صعر  ا�صتقرار  ا�صتمر   •
العملتني والتي بداأت منذ عام 200٩

اأ�صعار الفائدة املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي

 سعر صرف العمالت الرئيسية
مقابل الدينار العراقي

الدوالر األمريكي
اليورو األوروبي

اجلنيه اإلسترليني
الدوالر الكندي

الفرنك السويسري
الكرون السويدي
الكرون النرويجي
الكرون الدمناركي

الني اليابانى

الرمز

USD
EUR
GBP
CAD
CHF
SEK
NOK
DKK
JPY

البيع

1,1٦4
1,٦04.2
1,٩٦٨.3
1,0٧0.٥
1,313.3

1٧٧.٨
1٩٧.1
214.٩

11.4

الشراء

1,1٦٦
1,٦0٥

1,٩٦٩.3
1,0٧1

1,314.0
1٧٧.٩
1٩٧.2

21٥
11.4

املصدر: البنك املركزي العراقي

الفوائد 

 معدل الفائدة اليومية وأسعار الفائدة بني البنوك حسب سياسة البنك
 املركزي العراقي

الودائع ملدة ٧ ايام

الفائدة على االئتمان االولي

النسبة املئوية 

٦

2

٨

املصدر: البنك املركزي العراقي
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ن�رشة  العراق االقت�صادية

الف�صل االأول 2014

اأ�صواق مالية

ملحة عامة عن حركة �صوق العراق لالأوراق املالية خالل الف�صل االأول ل�صنة 2014:

ي�سري تقرير �لف�سل �الأول ل�سنة 2014 �ل�سادر عن هيئة �الأور�ق �ملالية �لعر�قية عن �قفال موؤ�رش 

�ال�سهم �ملتد�ولة يف �آخر جل�سة للفرتة �ملبينة �أعاله على 107 نقطة م�سجالً �نخفا�س بن�سبة 

5.12% مقارنة مع �آخر يوم تد�ول يف �سنة 2013.

املصدر: سوق العراق لألوراق املالية-هيئة األوراق املالية العراقية

عدد االأ�صهم املتداولة: بلغ عدد �الأ�سهم �ملتد�ولة خالل �لف�سل �الأول ل�سنة 2014 حو�يل 176 

وقد   .2013 عام  من  �لر�بع  �لف�سل  مع  مقارنة   %56.3 بن�سبة  �رتفاعا  م�سجالً  �سهم  مليار 

�لقطاع  2014 يف  ل�سنة  �الأول  �لف�سل  �ملتد�ولة خالل  �الأ�سهم  عدد  �رتفاع  ذلك،  �ساهم يف 

�مل�رشيف بن�سبة 68% مقارنة مع �لف�سل �لر�بع ل�سنة 2013. وقد تدنى عدد �الأ�سهم �ملتد�ولة 

خالل �لف�سل �الأول ل�سنة 2014 مقارنة مع �لفرتة نف�سها من عام 2013 بن�سبة 45%. ويعود 

هذ� �النخفا�س ب�سكل �أ�سا�سي �إىل تدين عدد �الأ�سهم �ملتد�ولة يف كل من قطاعي �مل�سارف 

و�ل�سناعة بن�سبة 38% و37% على �لتو�يل. �سجل �لقطاع �مل�رشيف ن�سبة 93.8% �جمايل �ال�سهم 

�ملتد�ولة يف �سوق �لعر�ق لالأور�ق �ملالية يف نهاية �لف�سل �الأول ل�سنة 2014.

 الشركات اخلمسة األكثر
تداوالً من حيث عدد األسهم

مصرف االحتاد العراقي
مصرف سومر التجاري
مصرف اخلليج التجاري

 مصرف املوصل
مصرف اشور الدولي

اجملموع

 عدد األسهم
)مليار  سهم)

41.3٨
30.٨0
1٧.2٦
1٦.٥٩
11.1٨

11٧.21

     النسبة املئوية  الى اجمالي
عدد األسهم املتداولة خالل الفصل االول لعام 2014 

23.٥0
1٧.٥0

٩.٨0
٩.40
٦.30

٦٦.٥0

املصدر: البنك املركزي العراقي

املصدر: هيئة االوراق املالية
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ن�رشة  العراق االقت�صادية

الف�صل االأول 2014

• حجم �لتد�ول:  بلغ حجم �لتد�ول خالل �لف�سل �الأول ل�سنة 2014 حو�يل 210 مليون دوالر 
�أمريكي م�سجالً �رتفاعا بن�سبة 44% مقارنة مع �لف�سل �لر�بع من عام 2013. وقد �ساهم يف 

ذلك، �رتفاع حجم �لتد�ول خالل �لف�سل �الأول ل�سنة 2014 يف �لقطاع �مل�رشيف بن�سبة %66 

مقارنة مع �لف�سل �لر�بع ل�سنة 2013. وقد تدنى حجم �لتد�ول خالل �لف�سل �الأول ل�سنة 2014 

مقارنة مع �لفرتة نف�سها من عام 2013 بن�سبة 88%. ويعود هذ� �النخفا�س ب�سكل �أ�سا�سي 

�إىل تدين عدد �الأ�سهم �ملتد�ولة يف قطاع �مل�سارف  بن�سبة 27%. �سجل �لقطاع �مل�رشيف ن�سبة 

84.6% �إجمايل �ال�سهم �ملتد�ولة يف �سوق �لعر�ق لالأور�ق �ملالية يف نهاية �لف�سل �الأول ل�سنة 

.2014

 الشركات اخلمسة األكثر
تداوالً من حيث حجم التداول

مصرف االحتاد العراقي
مصرف سومر التجاري
مصرف اخلليج التجاري

مصرف بغداد
 مصرف الشمال

اجملموع

 حجم التداول
)مليون دوالر 

أميركي(

4٨.٨3
2٦.1٧
1٦.٩2
1٥.٦0
13.٨4

121

     النسبة املئوية  الى اجمالي
التداول خالل الفصل االول لسنة 2014 

   
23
12

٨
٧
٧

٥٨

 املصدر: هيئة االوراق املالية

اأ�صواق مالية

• �لقيمة �ل�سوقية: بلغت �لقيمة �ل�سوقية لل�رشكات �ملدرجة يف �سوق �لعر�ق لالأور�ق �ملالية  يف 
نهاية �سهر �آذ�ر 2014 حو�يل 10 مليار دوالر �أمريكي. �سكل كل من قطاع �مل�سارف و�الت�ساالت 

�إجمايل �لقيمة �ل�سوقية لل�رشكات �ملدرجة يف �سوق �لعر�ق  �لتو�يل من  حو�يل 49% و40% على 

لالأور�ق �ملالية. 

   الشركات اخلمسة األعلى
من حيث القيمة السوقية

آسيا سيل
 مصرف كوردستان

  مصرف الشمال
مصرف بغداد

مصرف املنصور
اجملموع

القيمة السوقية
)مليون دوالر 

أميركي(
 

3,٩٩٥
٧٥٩
44٥
412
3٦4

٥,٩٧٥

     النسبة املئوية  إلى اجمالي
   القيمة السوقية في آذار 2014 

   
40

٨
4
4
4

٦0

املصدر: سوق العراق لالوراق املالية
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ن�رشة  العراق االقت�صادية

الف�صل االأول 2014

مالحظة 

عدت هذه   �لن�رشة على �أ�سا�س �ملعلومات �ملتوفرة  للجمهور و�لتحليل �ل�سخ�سي، وهي عر�سة للتغيري،  وال ت�سكل �ملعلومات �لو�ردة فيها مرجعاً كما وال تعترب هذه 
ُ
�أ

�لن�رشة بحثاً �أو ��ست�سارة �أو تو�سية يف جمال �ال�ستثمار�ت.  كما �نها ال ترتب �ي �لتز�م على  بنك �لبحر �ملتو�سط  �س.م.ل. �لذي  ال يقدم  بهذ� �خل�سو�س �أي �سمان من 

�أي نوع كان �رشيحاً �م �سمنياً جلهة دقة �و كفاية �و �كتمال �ملعلومات �لو�ردة يف هذه �لن�رشة. وال يتحمل �ية م�سوؤولية،  مبا�رشة �و غري مبا�رشة،  ترتتب �و تت�سل بالن�رشة 

�حلا�رشة �و �ملعلومات �لو�ردة فيها.    

ملحة عامة عن �أد�ء �لقطاعات �ملدرجة يف �سوق �لعر�ق لالأور�ق �ملالية:

اأ�صواق مالية

املصدر:  سوق العراق لألوراق املالية و هيئة االوراق املالية العراقية

     رأس املالالقطاعات
)مليون دوالر أميركي(

  إجمالي الفصل األول 2014
 االسهم املتداولة 

عدد العقود)مليون سهم)

االتصاالت 
املصارف

الصناعة
الفندقي والسياحي

اخلدمات
الزراعة 
التأمني

االستثمار
اجملموع

3,٩٩٥
4,٩31

4٨٩
3٩٧
132

٦4
13

3
10,023

232
3,٨34

2٦0
21
31
12

٨
3

4,401

2٦٨.4
1٦٥,2٥0

٦,٥٨4
٨1٩.٥

2٩٩2.0
1٧3.٥
1٦٥.3

1.3
1٧٦,2٥4

24٧
1٩,0٩0

٥,2٥1
3,٥33
2,٧٥4
1,132

2٧٨
11

32,2٩٦

عمليات �ال�ستحو�ذ خالل �لف�سل �الأول ل�سنة 2014:

 Waha Beverages مت تنفيذ عملية ��ستحو�ذ و�حدة خالل �لف�سل �الأول من عام 2014. رفعت �رشكة

B.V. )�لهولندية( و�لنا�سطة يف قطاع �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�رشوبات م�ساهمتها �إىل 100%  يف �رشكة 
Al-Waha for Soft Drinks، Mineral Water and Juices LLC )�لعر�قية( و�لنا�سطة يف �لقطاع ذ�ته 

من خالل ��ستحو�ذ ن�سبة 15%  �ملتبقية بقيمة 26 مليون دوالر �أمريكي.  

عملية ��ستحو�ذ 

و�حدة خالل �لف�سل 

�الأول ل�سنة 2014 

بقيمة 2٦ مليون 

دوالر �أمريكي.


