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      املستخلص

تددق ا اركدد واال فااح فدداب  ددا تلدداال اررددي  فارف ددضل  ددا تتددق ق ا اددر ار ددقحاال حددل غيددر اركدد واال اركنيادد  فارف  دد اال اركفرددال   حك ددل ان ان 
حنهدا ارفتيلداال  دا  ار الجاد بكد ر حيندضو فحلا د  ضدللع ارلضاحدر  هده  ارقاكد  تفدثر َتكّضن ح اط  حنفكي   يى ارقاك  اررضقا  ريك و  ح ث 

فقاك  ااسفثكال ااجنيدا حكدا تد اه ضهدا اردى اح  دال حنفكدر  دا حننندى تضاجدقها  رقاك  اسهق ارك و    فارفضغ فاال ارزحنا سل  ص ف ارلكي
هددها ارلنددث سددنتضك بارفني ددر فارككدد   ددل ح دداط  ارلضاحددر اركدد ر ة  ددا ارقاكدد  اررددضقا  ريكدد و   رددها   ددا ددا اررددضا احدداك اركدد واال اركنا ردد    

: هنارك ح اط  ذف اار  حلنضي   يى ارقاك  اررضقا  ريك و  ازاء ارفتيلاال فارف   اال  H0باا فكاا  يى ار  ضا    واال  10فارلارغ  قاها 
ريف  دد اال  0.05 ددا حلددقل اسددلال اريدد ف فقاكدد  ااسددفثكال ااجنيددا فحف  دد  ارضضدد  ااحنددا ح ددث تضصددينا ارددى فجددضا اردد  بكرددفض  حلنضيدد  

  𝛽فارهه ي اه ارى اح  ال  ا ارقاك  اررضقا  ريك واال بكتقالفارفتيلاال  ا قاك  ارلضاحر اركقلفس  
ABSTRACT 

The influx of companies, the opening up of commodities exchange, the progress in providing the best 

services by local companies, and the rapid changes may be potential risks to the market value of the 

company. This value is affected by a significant and direct impact by some external factors, including 

fluctuations in the currency exchange rate, Which leads to a possible decline in the curve of its presence in 

the market to competitors, then in this research we will analyze and disclose the risk factors affecting the 

market value of the company's 10 companies, based on the hypothesis H0 : there are significant risks to the 

market value of the company against fluctuations and changes in the rate of currency exchange rates and the 

value of investment and the security situation where we have reached a significant level of 0.05 changes and 

fluctuations in the value of factors studied lead to a decrease in the market value of companies by beta 

  Introduction املقدمة
حنهدا اح فداب ارلد اا  يدى تدق ا اركد واال ارلاحيد  فار تلد  اركفزايدقة ردق  اردقفل ارناحاد   وث  ة جدقا ارك واالارفنق اال ار الجا  ارفا تضاجهها ان 

 ددا ااحاددكاك ارددى حنتكدد  ارفاددالة ارلاركادد  فتلدداال اررددي  فار ددقحاال بن يدد  افن غ ددضا وي دد ة سددي  ضدد ضق حنا ردد  حنيادد  فافرادد   يددى ارقاكدد  
ارقاكد   يدى  اركنياد  فارقفراد  اردى حل  د  حدق  تدثر   هده  ارفندق اال اركد واالا هده  ردق  ارلداحي ل  د اررضقا  ريك واال ارل اقا  حكا وّضن لتل  

ضهددقف ت ضدداع ار ردداا  ارناتادد  حددل هدده  ارفددثر  اال فتلتدداق قاكفهددا اررددضقا   رددهرك حاددق ارلقيددق حددل ارلدداحث ل  ددا حاددال ااالة  اررددضقا  ريكدد و 
بري   الغفه اركلا  ة باريداالاال فاردضالااال فح ود  ل فال ااحدضال  Exchange.Rateارك اط  أفرضا اهفكاحهق بارفتيلاال  ا سل  اري ف 

فاركلدداحالال اركارادد  حدد  ارلددارق ار ددالجا اه ضيقاا اددا هددها ااهفكدداك   تتيلدداال سددل  صدد ف ارلكيدد  ل يفددثط  ضددكل ااهفكدداك ارلددارغ  ددا قاكدد  
 ددا ارلدد اا حك ددل ان تكددضن  احددر حدد ر   ايدد  ارقاكدد  اررددضقا   ااسددفثكال ااجنيددا اركت ددق بارفضغ فدداال ارزحنادد  ذرددك ان فت دد ة ارضضدد  ااحنددا

ل غدق َتكدّضن حفااد  حنفكيد  2017-2008ريك و  باالت اع اف ااح  دال    كدر زيدااة اف حتيدان  دا قاكد  ااسدفثكال ااجنيدا ر فد ة ارقلاسد   
س فق تني ر فقااال ار  رالث حف   اال ح ر ة    تتيلداال  الت اع اف اح  ال  ا حنننى ارقاك  اررضقا  ريك واال اركنيا ارهها  ا هه  ارقلاس 

 Multiple.Linear.Regressionسل  ص ف ارلكي   ارضض  ااحنا   قاك  ااسفثكال ااجنيدال باا فكداا  يدى احكدضذن ااحندقال اركفلدقا 
ل فارفدا تكثدر اركف  د  اركلفكدق ضهدقف 2017-2008  واال تلكدر  دا سدضا ارلد اا ري فد ة   10 يى ارقاك  اررضقا  ريك و  رل ن  ح ضح  حل 

حدر حل    حق  اسفااب  قاك  ارك و  اررضقا  ريفتيلاال  ا سل  ص ف ارلكي  فقاكد  ااسدفثكال ااجنيدا فارفضغ فداال ارزحناد  ريف  د اال  دا ارلضا
اط ة ارفا تفل ل رها ارقاكد  ارردضقا  اركقلفس  هها  لنا ضاان ارلالغ  اررييا  ض ل  ضاحر حضضضع ارقلاس  فارلنث بارفارا حراب حتقال ارك 

ريكدد و ااح الغا حكددا ذودد  ا ددال   ك ددل تتردداق هدده  ارقلاسدد  ارددى الملدد  اجددزاء   ليددل اركلنددث اافل   هددا ارددى اركنهاادد  اركضضددض   ريقلاسدد  
يااحداال فتادكل اركلندث ارثاردث فااسفل ال ارك جلا ريقلاساال اررابت  ض نكا تاكل اركلندث ارثداحا ارااحد  ارنتد ه فاراداال ارفني در فاحدضاع ار

 ارااح  ارف ياتا   فالفل اركلنث ار اب  بارفضصااال فااسفنفااالا 
 االطار العام والدراسات السابقة املبحث األول/ 

   the general framework the study  األطار العام للدراسةأوال: 
   study  hypotheses  افرتاضات البحث -1
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ان اا فدد ال ار اارددا ريلنددث هددض فجددضا ح دداط   ددا تتيلدداال اسددلال اريدد ف فت  دد اال قاكدد  ااسددفثكال ااجنيددا فتددقهضل ارضضدد  ااحنددا  يددى 
رفتيلدداال اسددل  صدد ف ارلكيدد  فقاكدد  ااسددثفكال  0.05هنارددك أردد  ذف ااردد  احيددااا   نددق حرددفض  حلنضيدد   ارقاكدد  اررددضقا  ريكدد و    هددها  لنددا

 ح ث تنيثا حنها بلع ار  ضااال ار  عا    ارفا  ك ل تي ايها بااتا : ضض  ااحنا  يى ارقاك  اررضقا  ريك و اااجنيا فتقهضل ار
 رفتيلاال اسلال ص ف ارلكي   يى ارقاك  اررضقا  ريك و ا 0.05تضجق ح اط ة ذف اار  احيااا   نق حرفض  حلنضي   •
 رقاك  ااسفثكال ااجنيا  ا ارل اا  يى ارقاك  اررضقا  ريك و ا 0.05تضجق ح اط ة ذف اار  احيااا   نق حرفض  حلنضي   •
 ريضض  ااحنا  ا ارل اا  يى ارقاك  اررضقا  ريك و ا 0.05تضجق ح اط ة ذف اار  احيااا   نق حرفض  حلنضي   •
  study  important    اهمية البحث -2

تهدفق الاسدفنا بكل  د  ارد  تهضدهباال سدل  صد    ارلكيد  ف قاكد  ااسدفثكال  ييدا :تُ جح اهكاد  هده  ارقلاسد  اردى  دقة  ضاحدر  ك دل تي ايدها بكدا 
ركندقث ااجنيا فارضض  ااحنا اركت ق بارفضغ فاال ارزحنا   يى ارقاك  اررضقا  ريك واال اركنيا  اركقلج  ضكل سضا ارل اا رألفلاا اركاراد    ا

ثك يل اف اا  اا بكا سفض    حل حليضحاال اضافا  ترا ق  ا اركنا ت   يى ارقاك  ل   هه  اركل    سفلضا باركن ل  ريلقيق حل اركرف2018 اك  
سفرداهق اررضقا  ريك و  ضهقف ااالة ارك اط  ارفا سفضاجهها بارفارا تلتاق االماب فتتي ر ار راا  اركك ند  ازاء تدثر    ضاحدر ارقلاسد    ودهرك 

 الجادد  ااالة اركدد واال رددق ق اسددفت الها فحكايفهددا حددل ارك دداط  حكددا  لددضا ردده باركن لدد   ددا تضضدداح اريددضلة اراددلاضا  ارفددا سددييفها ارفددثر  اال ار
غ د  اا ااضا   يى حنننى قاكفها اررضقا   ارلضاحر ارفا س فق الاسفها فتني ر ح اط  تثر  ها  يدى ارقاكد  ارردضقا  ريكد و  تلدز  اردى حرديلاال 

 حا تكضن رقيها ل ي  فاضن   نهااحتاحا   ك ل ااالة ارك و  ارنق حنها اف تانيها  نق
    study problem and goals  مشكلة واهداف البحث  -3

تكددهق ارقاكدد  اررددضقا  ريكدد واال اركنيادد  اح  اضدداال برددي  ارك دداط  اركنفكيدد  ارفددا تكدد يها اردد  ارلضاحددر ار الجادد  حنهددا تددقحا ارضضدد  ااحنددا 
حكددا  ل ددا حفددااة سددييا   يددى ارضضدد  اركددارا فااغفيددااه ريكدد واال ارلاحيدد   فااح فدداب  ددا ااسددفثكال ااجنيددا  فت  دد اال سددل  صدد ف ارلكيدد 

بارنفاادد  جدداء هددها ارلنددث ركددا يزيددر اراددلاضا  فيضضددح اريددضلة ااالة اركدد و  ازاء تددثر   تتيلدداال سددل  صدد ف ارلكيدد  فقاكدد  ااسددفثكال ااجنيددا 
ما  ما ا مخاطا ال مختاا ههم ااا  م م   ي  ارقلاسد  ضفردا فل ح داا  :فتقهضل ارضض  ااحنا  يى قاك  ارك و  اررضقا     ياه  ك ل تي ال حكد 

 2018شلك ت كعينة مأخهذه من سهق مخعلمق خألو مق مخا خية  10مخشلك ت مزمء هأثيل مخعهممل مخا  وسة على قياتا  مخسهقية فا ظل 
 احا اهقاف ارقلاس  تكُكل  ا : 

 ارقاك  اررضقا  ريك و  فارلضاحر ارك ر ة حضضضع ارقلاس  فارلنثضاان اتاا  فطيال  ارلالغ  اررييا  ض ل  -1
 ل2017-2008حل    حق  اسفااب  قاك  ارك و  اررضقا  ريفتيلاال  ا اسلال ص ف ارلكي  ري ف ة   -2
 ل2017-2008حل    حق  اسفااب  قاك  ارك و  اررضقا  ريف   اال  ا قاك  ااسثفكال ااجنيا ري ف ة   -3
 ل2017-2008قاك  اررضقا  ريك و  ازاء تقحا ارضض  ااحنا لالل ار ف ة  ارضغضف  يى فاغ  ار -4
 حل    حق  ت ر   ارلضاحر ارك ر ة حضضضع ارقلاس  فارلنث ريفلايناال  ا ارقاك  اررضقا  ريك و  -5
 ل2017-2008ضاان حلنضي  ارفار  اال ار الجا   يى ارقاك  اررضقا  ريك و  ري ف ة   -6
ااالة اركدد واال   اركرددفهق   ول ندد  بنددث ل حددل اجددر فضدد  اررااسدداال اركناسددل  ااالة ارك دداط  فتلتدداق تتددق ق حاكض دد  حددل ارفضصددااال  -7

 قاكفهق اررضقا ا
 

 Methodology   منهجية الدراسة      -4
 ر ة  ددا باا فكدداا  يددى طيالدد  فاتاددا  ارقلاسدد  فااهددقاف ارفددا ترددلى رفنقاتهددا فاريااحدداال ارضاجدد  ارنيددضل  ي هددا ر دد ل الاسدد  ارلضاحددر اركدد 

ارقاكدددددد  اررددددددضقا  ريكدددددد و  فارفرددددددا فاال ارفددددددا ط حدددددد   ددددددا حكدددددد ي  ارقلاسدددددد  ب ادددددد  ااجابدددددد   ي هددددددا  تددددددق ا ُفكددددددق  يددددددى اركنهاادددددد  ارضصددددددضا  
Methodology.Descriptive  ذرك احها اركنهاا  ارفا تفناس  ح  طيال  فترا فاال ارقلاس  ح ث اتل  اسيضمان   اافل حنهدا ا فكدق  يدى

ت  فاابناث فاركف  فارنك اال ارفا تنافرد  حضضدضع ارقلاسد  فارلندث اسدفا اء حف يلداال ارااحد  ارنتد ه ض نكدا ا دفكر ااسديضب ارقلاساال ارراب
ل ب ادد  اجدد اء حلارادد  2017-2008ارثدداحا  يددى ارفني ددر ااحيددااا ارددهه تاددكل جكدد  اريااحدداال فارك  دد اال ار اصدد  بل ندد  ارلنددث ري فدد ة  

  ح ددث تددق اا فكدداا  يددى احكددضذن  EVIWES.10فاري حدداحة ااحيددااا  STATA.14اري حدداحة ااحيددااا  فتني ددر اريااحدداال ح ددث اسددُف قك



   

         

 اثر  تقلبات اسعار الصرف وقيمة االستثمار االجنيب يف تعزيز القيمة السوقية  

  

  

ضهقف قااال ار  ح اط  ارلضاحدر اركقلفسد   يدى ارقاكد  ارردضقا  ريكد و  فالفلدال حلنضيد   Multiple.Linear.Regrissonااحنقال اركفلقا 
 ك ر ة ارفا تكثر  تتيلاال اسلال اري ف   قاك  ااسفثكال ااجنيا   ارضض  ااحنالاارلالغ  اررييا  ض ل اركف    اركلفكق فاركف   اال ار

   population and sample study  جمتمع وعينة البحث -5
يفكضن حافك  ارلنث حل ارك واال اركنيا  ارلاحي   دا ارلد اا ح دث الدهال   ند  حدل اركيدالف اركقلجد  ضدكل سدضا ارلد اا ردالفلاا اركاراد  

حدل  دقا اركيدالف اركياد   %53حيد ف ح دضحا فغ د  ح دضحا هدها  لندا  دكي  ارل ند   10  ح دث الف د  2018فر ا د   2008ري ف ة حل 
  تت ي   ه هلا 4/7/2018ل سضا ارل اا رالفلاا اركارا  اركنقث  ا حي ف اركقلج  ضك 19فارلار   

  data sources       البيانات* مصادر -6
بارفدارا ارنيدضل  يدى   قا ااسهق اركفقافر  فسل  ركر سهق لالل اررن حل اركضغ  ااركف فحا ررضا ارل اا رالفلاا اركارا  تق جك  ضااحاال 

ارنكدد ة ااحيددااا  اررددنضي  ارفددا تيددقل حددل ارينددك ارك وددزه ارل اغددا تددق ارنيددضل  يددى سددل  صدد ف ارلكيدد  ض نكددا حددل ارقاكدد  اررددضقا  ريكدد و  
 لالل  ف ة ارلنث   احا قاك  ااسثفكال ااجنيا  ا ارل اا تق ارنيضل  ي ها حل اركضغ  ااركف فحا رينك اركليضحاال ارقفرا ا

 ما مييز هذا البحث عن الدراسات والبحوث والسابقة  -7
اغيدد  ارلنددضث فارقلاسدداال ارفددا اطيدد   ي هددا ارلاحددث غددق تنافردد  ح دداط  اسددلال اريدد ف  يددى  ضااددق ااسددهق اف قاكدد  اررددهق اررددضقا  فمددهرك 

قاكدد  ارردضقا  ريكدد و   ض نكددا  ددا هددها تااهيد  ارلقيددق حددل اركدد ر اال ار الجاد  ارفددا اااكدداا حددا تكدضن حددضااث غ دد  حتاحادد  تد اه ارددى اح  ددال ار
 ارلنث سنفنافل ح اط  اكث  حل  احر غق    ع ارقاك  اررضقا  ريك و ا

 literature of previous study         ثانيا: ادبيات الدراسات السابقة 
 ( Choi & Zegnal ,2002  مسة ) -أ

ك دداط  ارناجكدد  حددل اسددلال اريدد ف  نددق ترددل   اافلاا اركارادد  ل ان سددضا ااسددهق  رددفا   ريك اسدد  فارChoi&Zegnalتضصددر ارلاحثددان  
 دد و  تل ضدد  رك دداط  سدديياا ااال ارددى اح  ددال قاكفهددا  79 دد و  تل ضدد  رك دداط  ا ااضادد  زااال حددل قاكفهددا ض نكددا  109ح ددث رددضح  ان 

   و  وضلي ا 188 ن  اررضقا  ذرك باا فكاا  يى ارفني ر اركت لا الفلال ارلالغ  ض ل قاك  ارك و  فاسلال اري ف رل
 (2008  مسة ) مخنعياا , شا ب مخ ين  -ب

حيدد ف حنيددا فلددالجا بدداالان ح ددث  19تنافردد  ارقلاسدد  تني ددر تددار   ح دداط ة اسددلال اريدد ف  يددى ارقاكدد  اررددضقا  رالسددهق ارلاا دد   ددا 
ل حت  تهدا اركف   د  حنيادا فلالجادا تضصر ارى ان ارفل ل رك اط  اسلال ص ف ار دضلف اكثد  تدار    يدى اركيدالف اركف   د  حنيادا  تد  حد 

ااحد  ارددهه احل ددا  يددى ارقاكدد  اررددضقا  ريكيدد ف  ض نكددا اركيددالف اركف   د  حنياددا  تدد  واحدد  اكثدد  تل ضدداا رك دداط  اسددلال صدد ف ارلكيدد  
 بري  سااس  سل  اري ف ارثاضف  ريقينال االاحا حتاضر ارقفال ااح ي اا

 (Yacine Belghitara,Ephraim,Salama ,2010  مسة )  -ج
  فاااء يفكثر ارهقف ار اارا رهه  ارقلاس  ارى حل    تثر   ارف   اال  ا قاك  اراناد  ااسدف ر نا حتاضدر ارلكدالال اركفقافرد   يدى ارقاكد  ارردضقا

  ح ددث تضصددي  ارددى حاكض دد  حددل ارنفددااة اهكهددا فجددضا  الغدد  2009-1998اركدد واال اريدد   ة فاركفضسدد    ددا ض ي احاددا ذرددك لددالل ار فدد ة 
ارف   اال  ا قاك  اراناه اري ي داحا حتاضدر ارلكدالال اركفقافرد  حدل جهد  فارقاكد  ارردضقا  ريكد واال اري ي احاد  فاااء جكاد  اركد واال  ط ا   ض ل

اري   ة فحفضس   ارناق حل جه  ال    ح ث ض ن  ارقلاس  ان الت اع  سل  ص ف اراناه اري ي دارنا حتاضدر ارلكدالال اركفقافرد  يد اه اردى 
 الااررضقا  ريك واالت اع ارقاك  

 (2013  مسة )مي   ا هل محا  , صالح حسن محا   -ح
كان ارهقف ار اارا حل ارقلاس  هض تثر   ااسفثكال ااجنيدا ار  د  حلا د   دا ودر حدل حادق ارفدقافل ف ضاادق ااسدهق ارلاا د    ح دث الف د ال 

ضدد ل حفضسدد   ضااددق ااسددهق غيددر فملددق الددضل ااسددفثكال حيدد ف  ددا ارلدد اا فاتهدد ال حفددااة االفلددالاال فجددضا الددفالف حلنددضه  13  ندد  حددل 
 ااجنيا حكا  ك   ارى تثر   ااسفثكال ااجنيا  يى حف   اال ارقلاس 
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 املبحث الثاني / اجلانب النظري

لال تفددثر  اسددلال صدد ف ارلكيدد  فقاكدد  ااسددفثكال ااجنيددا بارضضدد  ااغفيددااه فاررااسددا فااحنددا حكددا يدد اه ارددى احل اسدداال  يددى حلددقل اسدد 
اري ف اررنضي  فاجكارا ااسفثكال ااجنيا حكا  ردي  الت داع اف اح  دال  دا ارقاكد  ارردضقا  ريكد واال ارلاحيد   ياده  دا هدها ارااحد  سد فق 

 ارنقيث  ل ارك اط  ارفا تضاجه ارك و   ا حال تتيلاال اسلال اري ف اف ارف   اال  ا قاك  ااسفثكال ااجنيا  ا ارل ااا
 market value of the company  ة مخسهقية خلشلكةأوال: مفاهم مخقيا

تك  ارك واال لالل  ف ة حااتها بت فف حفلدقاة حنهدا اسدفك ال اركد و  بكزافرد  حكداطها ااغفيدااه اف ضاد  اف  د اء اسدهق  دا  د و  غااكد  اف 
الاق حدد  حف يلدداال وددر تدد ف حددل هدده  تيددضا  اركدد و    فمددارنت  رهدده  ارتدد فف  ثحدده يف يدد  تنقيددق قاكدد  اركدد و  اررددضقا  بكددا  ك ددل ان يددف

ارتدد فف بارنفاادد  اصددلح تنقيددق قاكدد  اركدد و   كدد ر جاحلددا حهكددا  ددا ارنادداة ااغفيدداا   حتدد ا رالهكادد  اركي دد ة رهدده  ارقاكدد  بارنرددل  رالطدد اف 
 اركرف  قة   ااالة ارك و ل حل تنقيق ارقاك  اررضقا  فاركفكثي  بااط اف :

  Management اااالة  •

 Investors اركرفثك فن اركني ضن  •

  Creditor اركت ضضن  •

 Governmentارن ضح    •

ا    بارفارا  ثن ح هضك قاك  ارك و  هض تلتاق قاك  ااسهق اركفقافر   ا اررضا فيفلد  تلتداق قاكد  هده  ااسدهق اردى تلتداق قاكد  اركد و  ارردضق
  ككا ان هقف ارك و  هض ليا ارقاك  ركارك ها اذ يفق تكث ر هه  ارقاك   ل ط يا سل  اررهق ارلااه ريك و   ا سضا ارل اا ردالفلاا اركاراد 

  فارهه سال ا ارت الاال ااسفثكالي  فاركارا  فحترضك االماب اركفثتا  ارفا ت اه ارى الت اع ارقاك  اررضقا    اذن  ك دل ارتدضل ان قاكد  2018
ا بلدقا ارك و  تلنا ارقاك  اررضقا  رألسهق ارلاا   فاركتيضا هنا بارقاك  اررضقا  سل  اريا  رألسدهق  دا سدضا ارلد اا ردالفلاا اركاراد  حاد فم

يضضدح باحده اذا واحد  اركد و  ا تردف قك اردقيضن  Unleveredااسهق ارك فف  ضها فاركق ض  افهنارك ح هضك الد  رقاكد  اركد و  غ د  اركلفيد  
و  هنارك حاكض   حل ارت الاال يف ت   ي ها حفااة ت ر   يى ارقاكد  ارردضقا  ريكد    ان قاك  ارك و  غ   اركلفي  تكثر قاك  حضجضااال ارك و ا

 (2009)الراوي ,  ك ل تضضانها بارك ر ااتا :   
 

 ( يمثل القرارات التي تؤثر على القيمة السوقية للشركة  1الشكل ) 
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يفاح حل ارك ر  ا اا يى ان حاكض   حل ارت الاال حك ل ان ت اه ارى الت اع  ا قاك  اركد و   ندضع ارنكداق ارفدا تتقحده اركد و  اف اردهه 
تلكر فاه غق  را قها  ا احفالك ااسلقا   ا هها اركاال بكا تكفيكه ارك و  حل ح في ل فلي اء  ا هدها ارنكداق  وكدا ان حادق اركد و  ذف 

 ددا حاددال تنقيددق قاكفهددا  اركدد و  ذاال ارناددق اركي دد   لنددا احفالكهددا حضجددضااال تكدد  يا  تفناسدد  حدد  حاكهددا حكددا  لنددا رددقيها قاكدد  اردد  بددارغ 
ح ت ل   ا اررضا   احا فاكا يفليدا بادضاة ا كدال اركد و   دان ذردك  لدق ذف ارد   يدى اركد و  بيدضلة  احد   ادضاة اا كدال تلندا تنتدا لضدا 

زيااة ارني  اررضقا  فالت اع قاكفها فان رها ر لأال اركال  نقحا   ضن حكيضك باككيه ريك و  هها  لنا  قك تنكر  اركرف  قيل حكا  ك   ارى
 يىء حارا يفكثر  دا تردقيق ااغرداق فا د  ار ضاادق  ارفكنضرضجادا اركردف قح   دا را در اركد و  تنردق اركث د  حدل ارككداكر ارفدا تضاجده اركد و  

 يااة قاكفها اررضقا  ازاء ارك واال اركنا ر ابرهضر  فير  حكا  را ق  ا ز 
ان ار  يتد  ااكثدد   دد ض ا  دا حردداب قاكدد  اركد و  هددض ارنتدد  اردى قاكفهددا اررددضقا  فارفددا   مساا خيح حساا ب مخقياااة مخسااهقية خلشاالكة :ث نياا : 

 : (1992,132) مخشا ع :    فارنراب ارقاك  اررضقا  ريك و   ك ل اتلاع MarketCap كال ار ها بارلااة 
ا   فحلا  ة رفنقيق ارقاكد  ارردضقا  ريكد و  هدا ار  يت  ااكث  ا فكا: مالسلهب مالول : حس ب مخقياة مخسهقية ب ستط مم  أس مخا ل مخسهقا

حردداب حددا  رددكى لأال اركددال اررددضغا ارددهه  كثددر ارقاكدد  ااجكارادد  ركددر ااسددهق ارتااكدد    هددها  لنددا أن لأال اركددال اررددضغا  كثددر قاكدد  سددهق 
ا حاردد  ان اركدد و  ح  فحدد   ددا اركدد و  حادد فما  ددا اجكددارا  ددقا ااسددهق ارتااكدد  ينددفة  ندده ارقاكدد  اررددضقا  ريكدد و  ارفددا تكددضن صددارن   دد 

   اذن ارقاك  اررضقا  سفكضن باريا   : 2018ضضلص  ارل اا رالسضاا اركارا  
 مخقياة مخسهقية خلشلكة = ع   مالسام مخق ئاة * قياة سام مخشلكة 

حقلجد  ضدكل سدضا ارلد اا  ارلد اا د واال  احيد   دا  10 ا بنثنا هها س فق اسف قاك ااسيضب اافل رفنقيق قاك  ارك و  اررضقا  ركاكض   
 ا2018رألفلاا اركارا  

تكضن ط يت  ارفتقي  هه  ج قة ان واح  ارك و  غ   ح  فح  :مالسلهب مخث نا : حس ب مخقياة مخسهقية خلشلكة ب ستط مم مخشلك ت مخاق  نة
 دث  ك دل ان   دضن لأال اركدال ارردضغا  ا سضا اريضلص  اف ان فجقال تته  قاك  لأال اركال اررضغا غ   اغ ا اه سدي  حدل ااسدلاب ح

مخقيااة  : غ   فاغلا ان واح  قاك  ارك و  تفكثر  ا حلتكها  يى صضلة اصضل غ   حيكضس  اف حلينه   اذن سفكضن قاك  اركد و  ارردضقا 
 مخسهقية خلشلكة = مع ل مسع   بيع مخشلك ت مخاق  نة فا مخسهق 

ن ارك و  ح  فح   ا اريضلص  اف  ا اح احا  تنقيق لأال اركال اررضغا بك ر اغ ا ح ث   في  هها ااسيضب ح  ااسيضب اافل  ا وض 
 احه غارلا حا   ضن غ   فاغلا رهرك  ااٌة حا  رف قك ااسيضب اافل  ا تنقيق ارقاك  اررضقا  ريك و ا

اردد  تنقيددق ارقاكدد  اررددضقا  ريكدد واال ترددف قك هدده  ار  يتدد   ددا ح:مالساالهب مخث خااح : حساا ب مخقياااة مخسااهقية خلشاالكة ب سااتط مم مخا اا عف ت
اريدد   ة ح ددث تكددضن ط يتدد  تتددقي  ج ددقة ح ددث تثلدده ضنتدد  اا فلددال اجكددارا اردد مح فارك ددزفن فتادد ب  ددا حلاحددر حناسدد  ريضصددر ارددى قاكدد  

 ارك و  اررضقا  بك ر حيقاا احها تفااهر ارلقيق حل ارلضاحر اركهك  ارفا تا   ا تنقيق ارقاك  ارنقاقا  ريك و ا
 ك ل تل يف ارك اط ة بيضلة  اح    بثحه ذرك ارنقث حنفكر ارضغضع ارهه تفل ل Risks    (Brain,1995)  مفاهم مخاط ال خث : ث 

 ره ارك و  بارفارا ي اه ارى فغضع لراا  غ   حفضغل  اف حثلضذ   ا ارنرلان حكا  لنا احفكارا  اح  ال ارقاك  اررضقا  ريك و  بري  هه 
فمن ا اركلنى هض ااح  اضاال  (33الميداني ,)تتقحه ارك و   ا اررضا فجضا ضقير  كا  ااارال اررييا افهنارك حل ي   أن ارك اط ة ه

  اذن  ك ل تينا ارك اط ة  بنثنا هها هقف ها ارفا ف  ا ارقاك  اررضقا  ريك و    هها  لنا فجضا  ضاحر ح ر ة لالجا  غ   حرا    ي ها 
مطر, )هكا حتاحا  فاال   غ   حتاحا    وكا  ا ااحا   :  ارفا تفل ل رها ارك واال ارلاحي      ن  ارلنث ل ارى حض  ل   يا  يى احق

1999,35) 
  تلندا حك دل فغدضع Market.Risksارفا   يدا  ي هدا ارك داط ة ارردضقا  : (Clarck & Margart ,1979 )    مخاط ال  مخنظ مية -أ

ااغفيدداا   فاررااسددا  ارفددا تل ددا ت ددضلاال  ددا ارقاكدد  اررددضقا  حددقث يدد ر   يددى ارقاكدد  اررددضقا  ريكدد و  حدداتة  ددل حاكددر ت ددضلاال ارلضاحددر 
 ريك و  ارفا ا  ك ل ت اايها  ل ط يا ارفنضي ا

  تكضن حاكر احدقاث هده  ارندضع حدل ارك داط ة Non.Market.Risks  يا  ي ها ا اا ارك اط  ار    سضقا  :مخاط ال مخغيل نظ مية -ب
غ دد  حنفتكدد  صددل  ارفنيدد  بنددقفرها حددل غيددر ااالة اركدد و  ح ددث تنترددق هدده  ارنددضع حددل ارك دداط ة ارددى   ح دداط ة حارادد    ح دداط ة اا كددال ل   

ا هدها اريدقا أن اغيد  ارلندضث فيفلد ل اا دالة  د . (23, العييد  2009)النعيمييي ,فاح احا  تان  هدها ارندضع حدل ارك داط ة  دل ط يدا ارفندضع 
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فدا فارقلاساال ارفا تنافر  اسلاب اح  ال ارقاكد  ارردضقا  ريكد و  فواضاد  ااالة ارك داط  ارناتاد  حدل ارلضاحدر ار الجاد    غ د  اركنفتكد  ل ار
اه اردى لرداا  غ دد   يدل  تضغلهدا اف ارفنيد  بنقفرهااحاغكد  ح داط  اسدلال اريد ف فاهكيد  ارلقيدق حدل ارلضاحدر اركهكد  ارفدا  ك دل ان تد  

حفضغلدد  ريكدد و  بارفددارا اح  ددال حددل قاكفهددا اررددضقا  رددهرك  ددا هددها ارلنددث الددهحا ضنتدد  اا فلددال بلددع هدده  ارلضاحددر ارفددا حلفتددق احهددا احددق 
 ااسلاب ار اارا   ا اح  ال اف الت اع ارقاك  اررضقا  ريك و    فارلضاحر حضضضع ارقلاس  فارلنث ها :

ان ارفتيلاال  ا ارلكي  تنفة ح اط  سل  اري ف حكا غق ت ر   يى :مط ال هقلب ت مع ل مسع   مخصلف على مخقياة مخسهقية خلشلكة -1
ارقاك  اررضقا  ريك و  ح ث هه  ارفتيلاال تكضن حفاا  حفكا  رللع ارلضاحر ار    حرا    ي ها   ح اط  غ   حتاحا ل   وكدا حضضدن   دا 

 (2009عيمي, ) النارك ر ااحا  : 
 في العراق   2017-2008( يمثل تق لبات معدل اسعار الصرف السنوية للفترة  2الشكل رقم ) 

 

    

 Eviwes.10#المصدر : من قبل الباحث باستخدام برنامج   

ل ا ددال  حاددق أن تتيلدداال اسددلال اريدد ف تهدد ال فاضددن  لددالل  فدد ة ارقلاسدد  ارفددا تلددز  ارددى حردديلاال حل ف دد  حددثال 2حددل حالحتدد  اركدد ر  
ارف   اال اف ارف ضلاال  ا ارنتاك ااغفيااه اف اررااسا بيضلة  اح    اف غق تنقلن تن  حردكااال اركيداال اركيهكد  اف غ د  حل ف د   دااةا 

ار  دد  حنفتكدد  فارفددا تدد ر  بكدد ر فاضددح فحيكددضال  يددى ارقاكدد  اررددضقا  ريكدد و  فلددار اركدد واال ارلاحيدد   ددا ارلدد اا فحددا حددا تددق ى بارفتيلدداال 
 يفكف  به اركنا  ار الجا رها حل ت   اال حفرال   غ   حفضغل ا

فتلدداال ارردي  بلددق  دداك  اح فدداب ارلد اا  يددى ااغفيداا ارلدداركا:مطا ال هقلباا ت قياااة مالسااتثا   مال ناااا علااى مخقياااة مخسااهقية خلشاالكة -2
  ر ح اط  وي  ة  نق ارك واال اركنيا  بري  اركنا ر  اركقيق  ا اركنا ت   يى بتا ها بكنننى حفزايق اف حرفت  رقاكفها اررضقا     2003

ت قيم  ة اتس  تثمار  تغي  را( يمث  ل  3الش  كل رق  م )  ح ددث  ك ددل حل   هدده  ارف  دد اال  ددا قاكدد  ااسددفثكال ااجنيددا  ددا ارلدد اا وكددا  ددا اركدد ر ااحددا  :
 في العراق 2017-2008السنوية للفترة    اتجنبي

 
 Eviwes.10#المصدر : من قبل الباحث باستخدام برنامج 

 ل  2017-2015ل  ك ل حالحتد  ارف  د اال  دا قاكد  ااسدفثكال ااجنيدا ر فد ة ارقلاسد  فتزايدقها بكد ر حيندضو  دا ار فد ة  3حل ارك ر لغق  
ان هه  ارفتيلاال اف ااسفثكالاال اركفزايقة  ك ل ان تردي  اح  اضداال اف الت ا داال حفدى  دا ارقاكد  ارردضقا  ردللع اركد واال اركنياد  حكدا غدق 

 تك ر حن ل  اف ح اط ة  ا  تانيهاا
 مط ال مخهضع مالمنا على مخقياة مخسهقية خلشلكة -3
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ل ارفدى أاردد  بكدقرضرها اررددييا 2017-2008ككدا هدض حفلددالف  ياده  دان ارلدد اا  دهق احدقاث غ دد  حفضغلد   غ دد  حنفتكد ل  دا  فدد ة ارقلاسد   
 يددى ارقاكدد  اررددضقا  ريكث دد  حددل اركدد واال حكددا  دد ر رددق  ااالة اركدد و  ح ددافف حددل لردداا  حنفكيدد  تدد اه ارددى اح  ددال ارلااددق حددل ااسددهق 

قاكدد  اررددضقا  ريكدد و ا ا هددها ارلنددث سددن ف ل هنارددك  احددر حدد ر  يددق ى   ارضضدد  ااحنددا ل ارددهه سدداثله حنننددى بارنفاندد  اح  ددال  ددا ار
-2008للفت رة  التغي رات ف ي الو  ال اتمن ي  ( يمث ل  4الشكل رق م )حفهضهب باا فكاا  يى ااحقاث  ا  ف ة ارقلاس    اذن س نفة ردقينا :

 في العراق 2017

 Eviwes.10من قبل الباحث باستخدام برنامج  #المصدر :

ل يي ل رنا بيضلة فاضن  تتيلاال ارضض  ااحنا  ا ارل اا   حكا  ري  حفاا  حفكا  فحفضغل  اح  ال ارقاك  اررضقا  ريك و  3ارك ر لغق  
ا يدد اه ارددى الت دداع ارقاكدد  اررددضقا  برددي  اح  ددال اسددلال ااسددهق اف ارلااددق حنهددا   ف ددااة تيلدد   ددقك اسددفت الي  ارضضدد  ااحنددا حددقث ا ادداض

 ريك و ااذن س فق حكهج  ح اط  اركف   اال حضضضع ارقلاس  فارلنث باحكضذن ااحنقال اركفلقا :
 Multiple Linear Regression مناهذج مالنح م  مخاتع         

ح فدد ل هندددا  دددا هدددها ااحكدددضذن أن هناردددك  الغددد  ل اددد  اف ارددد  ضدد ل اركف  ددد اال حضضدددضع ارقلاسددد  فارلندددث اركفكثيددد  بك ددداط ة ردددالث حف  ددد اال 
  اذن  دا هدها ارااحد  سد فق حكهجد  ردالث تضضانا  ارفا تكثر   حلدقل اسدلال اريد ف ارردنضي    قاكد  ااسدفثكال ااجنيدا  ارضضد  ااحندال 

 ( :Jorion,1990)ف ا احكضذن  اررضقا  ريك و كلفكق ارهه  كثر ارقاك  اركف    ار ُلفتق احها رها تثر    يى قاك حف   اال تضضانا   
Yi = β0 + β1ηi + β2τi + β3κi + ϵ         − − − − − − − − − −(1) 

 ح ث ان :
 β0 تكثر ارنق ارثاض    اركفضس  ارلاك ل : 

β1  : تكثر حتقال ارف     ا ارقاك  اررضقا  ريك و  ازاء تتيلاال اسلال اري ف 
β2  : تكثر حتقال ارف     ا ارقاك  اررضقا  ريك و  ازاء ارف     ا قاك  ااسفثكال ااجنيا 
β3  : تكثر حتقال ارف     ا ارقاك  اررضقا  ريك و  ازاء تقهضل ارضض  ااحنا 

 :  ηi  اركف    ارك ر  ارهه  كثر حلقل تتيلاال اسلال اري ف لالل اررنi 
 :  τi لالل اررن  اركف    ارك ر  ارهه  كثر تقهضل ارضض  ااحناi 

  Κi:  لالل اررن  اركف    ارك ر  ارهه  كثر قاك  ااسفثكال ااجنياi 
ϵ   1: ار  ث ارلكضااا ارهه   ف ل يفل  ارفضزي  ار يالا بكفضس  ص   فتلايل 

    نر  ف ا ااسيضب اافل : iارقاك  اررضقا  ريك و   ا اررن  ارهه  كثر  Yiفان اركف    اركلفكق 
 Yi = Ni ∗ Ti                                                -- ------------- (2) 

 ح ث أن : 
 Ni   لالل اررن  : تكثر  قا ااسهق اركفقافر  ريك وi 

   Ti لالل اررن  : سل  اررهق ارضاحقi 
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 اجلزء الثالث/ اجلانب التطبيقي

ل  1 ا هها ارازء س فق تني ر ح اط  ارلضاحر ارك ر ة  يى قاك  ارك و  اررضقا  باا فكاا  يى احكضذن ااحنقال ارككال ره  ا حلاار  لغق  
ل   فسفكضن 2017-2008حل سضا ارل اا رألفلاا اركارا  ري ف ة   حيالف حثلضذ  10فرل ن    EVIWES.10ذرك باسف قاك اري حاحة 

 ارنفااة تلا ا ف يى ارننض ااتا : 
 مط ال مخعهممل مخا  وسة على مخقياة مخسهقية خلاصلف مختج  ي مخعلمقا  -

 فاراقفل  ا   %95رفض  رت  سنتضك ضفنقيق حراسا  تثر   ارقاك  اررضقا  ريكي ف ارفااله ارل اغا ازاء ارف     ا ارلضاحر اركقلفس  بك
 لتأثير حساسية القيمة السوقية للمصرف التجاري العراقي  EVIWES.10مخرجات برنامج  اااحى يي ل حفااة حلارا  اريااحاال:

ازاء زيااة قاك  ااسفثكال ااجنيا لالل ارلاك فا اا  397424.770789حالح  ان ارقاك  اررضقا  ركي ف ارفااله ارل اغا تن  ع بكتقال 
ازاء حراسدددا  تتيلددداال حلدددقل سدددل  اريددد ف ارردددنضه ض نكدددا تفنددداغل ارقاكددد  ارردددضقا  ريكيددد ف بكتدددقال  146937152.794تدددن  ع بكتدددقال 

لضاحدددر اركقلفسددد   رددد  حدددل احكدددضذن تتيلددداال فت  ددد اال اران  فتيددد ل حدددل ارنفدددااة ا دددال بردددي  ارضضددد  ااحندددا  دددا ارلددد اا    879534014.862
اركنرضم  فارلار    F-STATISTICحتالح  بقاك    0.05 نق حرفض  حلنضي    %93ارقاك  اررضقا  ريكي ف ارفااله ارل اغا بكتقال  تهضهباال
 ,INVESTMENT, EXCHANGEل حاددق ان جكادد  ارلضاحددر اركقلفسدد   .Probفتاددقل اا ددالة  نددق حالحتدد  ارلكددضا اال دد   ا 20.86

SITUATION ل هدا ذف تددثر   فااردد  حلنضيدد  اهددها  لنددا حتيددر   ضددا  ارلددقكHo  ارتاايد  هنارددك تددثر   حلنددضه حددل غيددر ارلضاحددر اركقلفسدد   يددى
 ا0.05ته ال اغر حل  .probقاك  اركي ف اررضقا  ذرك ان جكا  قاق 

 مط ال مخعهممل مخا  وسة على مخقياة مخسهقية خاصلف مخشلق مالوسط -
 فارادقفل  دا اااحدى  %95ضفنقيق حراسا  تثر   ارقاك  اررضقا  ركي ف ارك ا اافس  ازاء ارف  د   دا ارلضاحدر اركقلفسد  بكردفض  رتد  سنتضك 

 لمصرف الشرق اتوسطلتأثير حساسية القيمة السوقية   EVIWES.10مخرجات برنامج  يي ل حفااة حلارا  اريااحاال:
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ازاء زيدااة قاكد  ااسددفثكال ااجنيدا لدالل ارلدداك  1698644.64799تددن  ع بكتدقال  افسد اركد ا ا حالحد  ان ارقاكد  ارردضقا  ركيدد ف
ازاء حراسددا  تتيلدداال حلددقل سددل  اريدد ف اررددنضه ض نكددا تفندداغل ارقاكدد  اررددضقا  ريكيدد ف  78408071.9184فا اددا تددن  ع بكتددقال 

 ال  ان احكضذن تتيلاال فت   اال ارلضاحر اركقلفس   ر  بري  ارضض  ااحنا  ا ارل اا   فتي ل حل ارنفااة ا   4164243300.73بكتقال 
اركنردضم   F-STATISTICحتالحد  بقاكد    0.10 ندق حردفض  حلنضيد   %58بكتدقال  ركي ف اركد ا اافسد حل تهضهباال ارقاك  اررضقا  

هدا  تد  تهد ال حلنضيد  ل SITUATIONل حاق ان ارلضاحر اركقلفسد   .Probافتاقل اا الة  نق حالحت  ارلكضا اال    1.91فارلار   
 يدى قاكد  اركيد ف  ارضضد  ااحنداارتااي  هنارك تدثر   حلندضه حدل غيدر  Hoاهها  لنا حتير   ضا  ارلقك  ض نكا بقا  ارلضاحر      حلنضي  

 ا0.10اغر حل  .prob قاك ان  0.10 نق حرفض  اررضقا  
 م مط ال مخعهممل مخا  وسة على مخقياة مخسهقية خاصلف بغ  -

 فارادقفل  دا اااحدى ييد ل  %95سنتضك ضفنقيق حراسا  تثر   ارقاك  اررضقا  ركي ف ب دقاا ازاء ارف  د   دا ارلضاحدر اركقلفسد  بكردفض  رتد  
 لمصرف بغدادلتأثير حساسية القيمة السوقية   EVIWES.10مخرجات برنامج  حفااة حلارا  اريااحاال:

 

ازاء زيدددااة قاكددد  ااسدددفثكال ااجنيدددا لدددالل ارلددداك فا ادددا  1609095.32957حالحددد  ان ارقاكددد  ارردددضقا  ركيددد ف ب دددقاا تدددن  ع بكتدددقال 
ازاء حراسدددا  تتيلددداال حلدددقل سدددل  اريددد ف ارردددنضه ض نكدددا تفنددداغل ارقاكددد  ارردددضقا  ريكيددد ف بكتدددقال  574455130.851تدددن  ع بكتدددقال 

 ددا ارلدد اا   فتيدد ل حددل ارنفددااة ا ددال  ان احكددضذن تتيلدداال فت  دد اال ارلضاحددر اركقلفسدد   ردد  حددل برددي  ارضضدد  ااحنددا  1222996255.99
اركنردددضم  فارلار ددد   F-STATISTIC   حتالحددد  بقاكددد   0.05 ندددق حردددفض  حلنضيددد   %99بكتدددقال  ب دددقاا ركيددد فتهضدددهباال ارقاكددد  ارردددضقا  

 ,INVESTMENT, EXCHANGEحاددق ان جكادد  ارلضاحددر اركقلفسدد   ل .Probافتاددقل اا ددالة  نددق حالحتدد  ارلكددضا اال دد    93.7
SITUATION ل ها ذف تثر   فاار  حلنضي  اهها  لنا حتير   ضا  ارلقكHo  ارتاايد  هناردك تدثر   حلندضه حدل غيدر ارلضاحدر اركقلفسد   يدى

 ا0.05ته ال اغر حل  .probقاك  اركي ف اررضقا  ذرك ان جكا  قاق 
 على مخقياة مخسهقية خلاصلف مالسالما مخعلمقا مط ال مخعهممل مخا  وسة -

 فارادقفل  دا  %95سنتضك ضفنقيق حراسا  تدثر   ارقاكد  ارردضقا  ريكيد ف ااسدالحا ارل اغدا ازاء ارف  د   دا ارلضاحدر اركقلفسد  بكردفض  رتد  
 لمصرف اتسالمي العراقيللتأثير حساسية القيمة السوقية   EVIWES.10مخرجات برنامج  اااحى يي ل حفااة حلارا  اريااحاال:
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زيددااة قاكدد  ااسددفثكال ااجنيددا لددالل ارلدداك فتددن  ع   نددق 1109246.37946حالحد  ان ارقاكدد  اررددضقا  ريكيدد ف ااسددالحا تددزااا بكتددقال
تفزايددددددق ارقاكدددددد  اررددددددضقا  ريكيدددددد ف بكتددددددقال  فا ادددددداازاء حراسددددددا  تتيلدددددداال حلددددددقل سددددددل  اريدددددد ف اررددددددنضه  579869254.686بكتددددددقال 

برددي  ارضضدد  ااحنددا  ددا ارلدد اا   فتيدد ل حددل ارنفددااة ا ددال  ان احكددضذن تتيلدداال فت  دد اال ارلضاحددر اركقلفسدد   ردد  حددل  4264093344.31
م  فارلار دد  اركنرددض  F-STATISTICحتالحدد  بقاكدد   0.05 نددق حرددفض  حلنضيدد   %71بكتددقال  ااسددالحاتهضددهباال ارقاكدد  اررددضقا  ريكيدد ف 

هددا  تدد  تهدد ال حلنضيدد  ض نكددا ل SITUATIONل حاددق ان ارلضاحددر اركقلفسدد   .Probافتاددقل اا ددالة  نددق حالحتدد  ارلكددضا اال دد    3.34
 يى قاك  اركي ف ارردضقا   ارضض  ااحناارتااي  هنارك تثر   حلنضه حل غير  Hoاهها  لنا حتير   ضا  ارلقك  بقا  ارلضاحر      حلنضي  

 ا0.05ته ال اغر حل  .prob قاك ان ذرك 
 مط ال مخعهممل مخا  وسة على مخقياة مخسهقية خاصلف مالستثا   مخعلمقا -

 فارادقفل  ددا  %95سدنتضك ضفنقيدق حراسدا  تددثر   ارقاكد  ارردضقا  ركيدد ف ااسدفثكال ارل اغدا ازاء ارف  د   ددا ارلضاحدر اركقلفسد  بكرددفض  رتد  
 لمصرف اتستثمار العراقيلتأثير حساسية القيمة السوقية   EVIWES.10مخرجات برنامج   اريااحاال:اااحى يي ل حفااة حلارا  

 

 
 

 نددق زيددااة قاكدد  ااسددفثكال ااجنيددا لددالل ارلدداك  68735.8270399 حالحدد  ان ارقاكدد  اررددضقا  ركيدد ف ااسددفثكال ارل اغددا تددزااا بكتددقال
ازاء حراسدددا  تتيلددداال حلدددقل سدددل  اريددد ف اررددنضه فا ادددا تفزايدددق ارقاكددد  ارردددضقا  ريكيددد ف بكتدددقال  242100615.535فتددن  ع بكتدددقال 

كقلفسدد   ردد  حددل برددي  ارضضدد  ااحنددا  ددا ارلدد اا  فتيدد ل حددل ارنفددااة ا ددال  ان احكددضذن تتيلدداال فت  دد اال ارلضاحددر ار 1135532897.64
اركنرددضم   F-STATISTICحتالحدد  بقاكدد    0.05 نددق حرددفض  حلنضيدد   %70تهضددهباال ارقاكدد  اررددضقا  ركيدد ف ااسددفثكال ارل اغددا بكتددقال 

 ,INVESTMENTل حادددددق ان جكاددددد  ارلضاحدددددر اركقلفسددددد   .Probافتادددددقل اا دددددالة  ندددددق حالحتددددد  ارلكدددددضا اال ددددد    2.40فارلار ددددد  
EXCHANGE, SITUATION ضددا  ارلددقك  حدد  عاهددها  لنددا  غ دد  حلنضيدد  هددال  Ho  ارتاايدد  هنارددك تددثر   حلنددضه حددل غيددر ارلضاحددر

 0.10ف  0.05حل  اكي  .probاركقلفس   يى قاك  اركي ف اررضقا  ان جكا  قاق
 مط ال مخعهممل مخا  وسة على مخقياة مخسهقية خاصلف سهمل مختج  ي  -

 فاراددقفل  ددا  %95اررددضقا  ركيدد ف سددضح  ارفادداله ازاء ارف  دد   ددا ارلضاحددر اركقلفسدد  بكرددفض  رتدد  سددنتضك ضفنقيددق حراسددا  تددثر   ارقاكدد  
 لمصرفس سومر التجاريلتأثير حساسية القيمة السوقية   EVIWES.10مخرجات برنامج   اااحى يي ل حفااة حلارا  اريااحاال:
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ازاء زيااة قاك  ااسفثكال ااجنيا لالل ارلداك فا ادا   447709.296243سضح  ارفااله تزااا بكتقال  حالح  ان ارقاك  اررضقا  ركي ف
ازاء حراسدددا  تتيلددداال حلدددقل سدددل  اريددد ف ارردددنضه ض نكدددا تفزايدددق ارقاكددد  ارردددضقا  ريكيددد ف بكتدددقال  421502891.357تدددن  ع بكتدددقال 

برددي  ارضضدد  ااحنددا  ددا ارلدد اا   فتيدد ل حددل ارنفددااة ا ددال  ان احكددضذن تتيلدداال فت  دد اال ارلضاحددر اركقلفسدد   ردد  حددل  1587789298.51
اركنردددضم   F-STATISTICحتالحددد  بقاكددد    0.05 ندددق حردددفض  حلنضيددد   %98تهضدددهباال ارقاكددد  ارردددضقا  ركيددد ف سدددضح  ارفاددداله بكتدددقال 

 ,INVESTMENTل حاددددق ان جكادددد  ارلضاحددددر اركقلفسدددد   .Probلكددددضا اال دددد   افتاددددقل اا ددددالة  نددددق حالحتدددد  ار 72.89فارلار دددد  
EXCHANGE, SITUATION ل هددا ذف تددثر   فااردد  حلنضيدد  اهددها  لنددا حتيددر   ضددا  ارلددقكHo  ارتاايدد  هنارددك تددثر   حلنددضه حددل غيددر

 ا0.05ته ال اغر حل  .prob  احضا ارلضاحر اركقلفس   يى قاك  اركي ف اررضقا  ذرك ان جكا  قاق
 مط ال مخعهممل مخا  وسة على مخقياة مخسهقية خاصلف مخاهصل -

 فاراقفل  ا اااحى يي ل  %95سنتضك ضفنقيق حراسا  تثر   ارقاك  اررضقا  ركي ف اركضصر ازاء ارف     ا ارلضاحر اركقلفس  بكرفض  رت  
 ختأثيل حس سية مخقياة مخسهقية خاصلف مخاهصل EVIWES.10مطل  ت بلن مج  حفااة حلارا  اريااحاال:

 
 

ازاء زيددااة قاكدد  ااسددفثكال ااجنيددا لددالل ارلدداك فا اددا   1945709.08731حالحدد  ان ارقاكدد  اررددضقا  ركيدد ف اركضصددر تفندداغل بكتددقال 
ا  ريكيددد ف بكتدددقال ازاء حراسدددا  تتيلددداال حلدددقل سدددل  اريددد ف ارردددنضه ض نكدددا تفزايدددق ارقاكددد  ارردددضق 600451310.067تدددن  ع بكتدددقال 

بري  تقهضل ارضض  ااحنا  ا ارل اا   فتيد ل حدل ارنفدااة ا دال  ان احكدضذن تتيلداال فت  د اال ارلضاحدر اركقلفسد   رد   1766963407.15
اركنردضم  فارلار د   F-STATISTICحتالحد  بقاكد    0.05 نق حرفض  حلنضيد   %98حل تهضهباال ارقاك  اررضقا  ركي ف اركضصر بكتقال 

 ,INVESTMENT, EXCHANGEل حادق ان جكاد  ارلضاحدر اركقلفسد   .Probافتادقل اا دالة  ندق حالحتد  ارلكدضا اال د    63.04
SITUATION ل ها ذف تثر   فاار  حلنضي  اهها  لنا حتير   ضا  ارلقكHo  ارتاايد  هناردك تدثر   حلندضه حدل غيدر ارلضاحدر اركقلفسد   يدى

 ا0.05ته ال اغر حل  .probف اررضقا  ذرك ان جكا  قاق  احضا قاك  اركي  
ضفنقيددق حراسددا  تددثر   ارقاكدد  اررددضقا  ركيدد ف اركنيددضل ازاء  سددنتضك:مطاا ال مخعهمماال مخا  وسااة علااى مخقياااة مخسااهقية خاصاالف مخانصااه  -

ختااأثيل  EVIWES.10مطل اا ت بلنا مج  فارادقفل  دا اااحددى ييد ل حفدااة حلاراد  اريااحداال: %95ارف  د   دا ارلضاحدر اركقلفسد  بكرددفض  رتد  
 حس سية مخقياة مخسهقية خاصلف مخانصه 
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ازاء زيااة قاك  ااسدفثكال ااجنيدا لدالل  328182.78629حالح  ان ارقاك  اررضقا  ركي ف اركنيضل تفزايق بكتقال 
ازاء حراسدا  تتيلداال حلدقل سدل  اريد ف ارردنضه ض نكدا تفزايدق ارقاكد   22980170.7588ارلاك فا اا تن  ع بكتدقال 

ااحنددا  ددا ارلدد اا   فتيدد ل حددل ارنفددااة ا ددال  ان  برددي  تددقهضل ارضضدد  530957704.933اررددضقا  ريكيدد ف بكتددقال 
 نق حرفض    %76احكضذن تتيلاال فت   اال ارلضاحر اركقلفس   ر  حل تهضهباال ارقاك  اررضقا  ركي ف اركنيضل بكتقال 

 فتاددقل اا ددالة  نددق حالحتدد  ارلكددضا اال دد  4.32اركنرددضم  فارلار دد   F-STATISTICحتالحدد  بقاكدد    0.10حلنضيدد  
 Prob.   ل حادددددددق ان ارلضاحدددددددر اركقلفسددددددددINVESTMENT,.SITUATION ل هدددددددا ذف تدددددددثر   فااردددددددد  حلنضيددددددد  احددددددددا

EXCHANGE  وان غ   حلنضه  هها  لنا حتير   ضا  ارلقكHo  ارتااي  هنارك تدثر   حلندضه حدل غيدر قاكد  ااسدفثكال
 ا0.05اغر حل ته ال  .probااجنيا فارضض  ااحنا  يى قاك  اركي ف اررضقا  ذرك ان قاق  احضا 

 مط ال مخعهممل مخا  وسة على مخقياة مخسهقية خاصلف مخشا ل -
 %95سدددنتضك ضفنقيدددق حراسدددا  تدددثر   ارقاكددد  ارردددضقا  ركيددد ف اركدددكال ازاء ارف  ددد   دددا ارلضاحدددر اركقلفسددد  بكردددفض  رتددد  

 ختأثيل حس سية مخقياة مخسهقية خاصلف مخشا ل EVIWES.10مطل  ت بلن مج  فاراقفل  ا اااحى يي ل حفااة حلارا  اريااحاال:

ازاء زيددااة قاكدد  ااسددفثكال ااجنيددا لددالل ارلدداك فا اددا   3438225.78773حالحدد  ان ارقاكدد  اررددضقا  ركيدد ف اركددكال تفندداغل بكتددقال 
ريكيددد ف بكتدددقال ازاء حراسدددا  تتيلددداال حلدددقل سدددل  اريددد ف ارردددنضه ض نكدددا تدددن  ع ارقاكددد  ارردددضقا   1080257211.32تفزايدددق بكتدددقال 

بري  تقهضل ارضض  ااحنا  ا ارل اا   فتي ل حدل ارنفدااة ا دال  ان احكدضذن تتيلداال فت  د اال ارلضاحدر اركقلفسد   رد   4326557591.77
اركنردضم  فارلار د   F-STATISTICحتالحد  بقاكد    0.05 ندق حردفض  حلنضيد   %82حل تهضهباال ارقاكد  ارردضقا  ركيد ف اركدكال بكتدقال 

 ,INVESTMENT, EXCHANGEل حادق ان جكاد  ارلضاحدر اركقلفسد   .Probافتادقل اا دالة  ندق حالحتد  ارلكدضا اال د    9.304
SITUATION ل ها ذف تثر   فاار  حلنضي  اهها  لنا حتير   ضا  ارلقكHo  ارتاايد  هناردك تدثر   حلندضه حدل غيدر ارلضاحدر اركقلفسد   يدى

 ا0.05ته ال اغر حل  .probف اررضقا  ذرك ان جكا  قاق  احضا قاك  اركي  
 مط ال مخعهممل مخا  وسة على مخقياة مخسهقية خاصلف مالهح   مخعلمقا -

 فاراددقفل  ددا  %95سددنتضك ضفنقيددق حراسددا  تددثر   ارقاكدد  اررددضقا  ركيدد ف ااتندداا ارل اغددا ازاء ارف  دد   ددا ارلضاحددر اركقلفسدد  بكرددفض  رتدد  
 ختأثيل حس سية مخقياة مخسهقية خاصلف مالهح   مخعلمقا EVIWES.10مطل  ت بلن مج حفااة حلارا  اريااحاال:اااحى يي ل 
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زيااة قاك  ااسفثكال ااجنيا لالل ارلاك فا اا  ازاء  578823.696814حالح  ان ارقاك  اررضقا  ركي ف ااتناا ارل اغا تفزايق بكتقال 
ازاء حراسدددا  تتيلددداال حلددددقل سدددل  اريددد ف ارردددنضه ض نكدددا تفزايددددق ارقاكددد  ارردددضقا  ريكيددد ف بكتددددقال  418407270.502تفنددداغل بكتدددقال 

ارلضاحدر اركقلفسد   رد  بري  تقهضل ارضض  ااحنا  ا ارل اا   فتيد ل حدل ارنفدااة ا دال  ان احكدضذن تتيلداال فت  د اال  2357645350.54
اركنردضم   F-STATISTICحتالحد  بقاكد    0.05 ندق حردفض  حلنضيد   %94حل تهضهباال ارقاكد  ارردضقا  ركيد ف ااتنداا ارل اغدا بكتدقال 

 ا 22.9069.304فارلار   
 ,INVESTMENT, EXCHANGEل حاددددق ان جكادددد  ارلضاحدددر اركقلفسدددد   .Probفتادددقل اا ددددالة  ندددق حالحتدددد  ارلكددددضا اال ددد   

SITUATIONل ها ذف تثر   فاار  حلنضي  ا 
ارتاايدد  هنارددك تددثر   حلنددضه حددل غيددر ارلضاحددر اركقلفسدد   يددى قاكدد  اركيدد ف اررددضقا  ذرددك ان جكادد  قدداق  Hoهددها  لنددا حتيددر   ضددا  ارلددقك 

 ا0.05ته ال اغر حل  .prob احضا 
 اجلزء الرابع / االستنتاجات والتوصيات

 ارف ياتا  ك ل فض  بلع ااسفنفاجاال ارفا تضصي  ار ها ارقلاس  ف يى ارننض ااتا:باا فكاا  يى حفااة ارااح  
  conciliation مالستنت   ت   -
  احدا بارنردل  ريكد واال ارفدا ردق  0.05اغي  ارك واال تفثر  قاكفها اررضقا  بكلقل ارفتيلاال اررنضي   ا اسلال اري ف بكرفض  حلنضيد   -1

اك تفثر  قاكفها اررضقا  بكلقل ارفتيلاال  ا اسلال اري ف  فلز  ارى ارت الاال ارفا تف هها ااالة ارك و   ا تاند  هده  ارك داط  حنهدا اسدف ق
 نضي  ارلكي   يى سي ر اركثالااافاال ت

ته  تثر   قاك  ااسفثكال ااجنيا بك ر حفلايل  يى ارقاك  اررضقا  ريك و   ح ث فجق أن اغي  ارك واال تفثر  قاكفها اررضقا  بقاكد   -2
ا ح ددث تلددز  هدده  ااسددفثكال ااجنيددا ض نكددا هنارددك بلددع اركدد واال ا تفددثر  بكدد ر حلنددضه بددارف   اال ارناصددي   ددا قاكدد  ااسددفثكال ااجنيدد 

 اركريلاال ارى ح اط  غ   حتاحا   ك ل حلارافها اف تانيها  ل ط يا ارفنضي  ارهه تفل  ااالة ارك و ا
ته  تثر   تقهضل ارضض  ااحندا  يدى قاكد  اركد و  ارردضقا  بكد ر حلندضه فحلا د  بردي  ارتد فف ااحناد  فااسدفثنااا  ارفدا حدّ  ضهدا   -3

ل ح دث حاددق بلددع اركيددالف حضضدضع ارقلاسدد  فارلنددث اسددف ااال حدل تددقهضل ارضضدد  ااحنددا حكددا 2017-2008ارلد اا لددالل  فدد ة ارقلاسدد   
 أا  ارى زيااة  ا قاكفها اررضقا ا

ان  ددقك تددثر  ارقاكدد  اررددضقا  رددللع اركدد واال باكادد  ارلضاحددر حضضددضع ارقلاسدد  فارلنددث فاغفيددالها  يددى  احددر افن الدد   لددز  ارددى  -4
 ريك و  فاسف قاك ارت الاال اركناسل  ضفان  ارف   اال ار اااا  ار    حفضغل ااالفالف  ا اااالة ارقاليا  

   recommendationsمختهصي ت  -
 ادد   يددى ااالة اركدد واال ان تلكددر بكيددقاارفنضي  اف ارفنددضي  حددل اجددر تاندد  ارنددضااث ار  دد  حتاحادد  ارفددا تدد ر  سدديلاا  يددى ارقاكدد      -1

 اررضقا  ريك و ا
   ا سااس  سل  اري ف ارثاض  ريقينال ارل اغدا حتاضدر اردقفال ااح ي دا ذردك ان اردقفال ااح ي دا  كيد   يى ارن ضح  ان تل ق ارنت -2

 حلضح  حكا  ري  تتيلاال  ا اسلال اري ف بارنفاا  تثر  اال سييا   يى ارقاك  اررضقا  ريك و ا
 مخاص    مخعلبية ومال ناية ومخنشلمت مالخكتلونية :

 مخاص    مخعلبية  ➢
ل "اركناسل  اركفتقح   دا اركد واال   ااسدا ارنت يد  فارلكياد  احفرداب قاكد  اركد واالل "    اال زهد ان 2009  حاتق حرل     ار افه  -

 رينك  فارفضزي ا
 ل  اااالة اركارا    جاحل  ب قاا ا1992ارككاع   لي ر حنكق حرل    -
ل  " تني ر تار   ح اط ة اسلال اري ف  يى ارقاك  اررضقا  رالسهق ارلاا     الاس  ت ياقا   يى 2009 هاب ارقيل حكق    ارنعاكا   -

ويادد  اااالة فااغفيدداا   جاحلدد   –ل  23  ندد  حددل اركيددالف اركف   دد  حنياددا فلالجاددا  ددا االان " اركايدد  ارل اقادد  ريليددضك ااااليدد   ارلددقا 
 ب قاا
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ل  " تني ر  ااق فح اط ة ااسفثكال باافلاا اركارا "   حاي  ارليضك ااغفياا   فاااالي    جاحل  1995نكق  يا اض اعاق  ارلاح ه   ح -
 ب قاا ا

 ل " ارك اط  اررضقا  ف الغفها ضها ر لأال اركال" لسار  حاجرف   / جاحل  اركضصر   ارل اا2005لا     حال ساحا     -
 ل " ااالة ارك اط  رال  اا فارك واال فارينضك " ارقال ارااحعا   ا ااس نقلي ا2003 يق ارلال   حكاا طالا   -
 ل   " تت اق فااالة ارك اط "  ح وز ت ضي  ارقلاساال ارلياا فارلنضث  ا جاحل  ارتاه ةا2008 اط     يق اركنلق   -
الاسد  ت ياقاد   دا سدضا ارلد اا  -ل " ااسفثكال ااجنيا غ   اركلا   فاحل اسه  يى تقافل ااسدهق ارلاا د 2013ا اا طاه    حنكق   -

 رالفلاا اركارا   " اصقال حاي  ويا  ب قاا ريليضك ااغفياا   ارااحل    ارلقا ار ار ضضغاا  ارك تك 
 ا1999ال ارنت ه فارف ياتاال ارلكيا    كانل"   ح سر  ارضلاا رينك  فارفضزي  ل " ااالة ااسفثكالاال فااط1999ح     حنكق  يا   -
 ل   " ااالة ارك اط  " حاي  ارينضك   حزي ان / االان2002 ناا  ح فان   -
 مخانشه مت ومختق  يل مالخكتلونية : ➢
 ل18/7/2018فر ا    2007ارنك ة ااحيااا  اررنضي    ارينك ارك وزه ارل اغا رأل ضاك   -
 ل2017فر ا    2007تتالي  اركيالف فارك واال  ا سضا ارل اا رالفلاا اركارا  ري ف ة   –ارنك اال ااحيااا   -
 ل2017فر ا    2007ارفتالي  اررنضي    اركضغ  ااركف فحا رينك اركليضحاال ارقفرا  ري ف ة   -

 مخاص    مال ناية ➢
- Adler ,M. and Domas B., Exposure to Currency Risk : Definition & Management ,Financial 

Management ,1984. 

- Brian ,Eagles A., “Financial Risk Management" London , Progressive ,printing, LTD, 1995. 

- Jorion ,philippe , The Exchange Rate Exposure of US Multinational, The Journal of 

Business,vol,63,Issue3,1990. 

- Clark, John ,J. Margaret T., Financial Management – A capital Market Approach, Boston, Inc. 

hold rook press,1979 . 

 املالحق
 1اركينا لغق 

 العراقيلمصرف التجاري ا

 INVESTMENT EXCHANGE SITUATION Market Cap السنة 

2008 1855.7 1203.167 10 4816642076 

2009 1598.3 1181.917 20 1798830289 

2010 1396.2 1186.083 15 12132604348 

2011 2082 1195.833 8 24642622998 

2012 3400 1232.833 5 15563482514 

2013 5131.4 1235.5 17 14312028273 

2014 4781.8 1213.5 30 6419264499 

2015 3316.3 1247.417 35 7852382628 

2016 41023 1275.25 17 18785359535 

2017 29345 1258 14 46570247505 

 

 مصرف بغداد

 INVESTMENT EXCHANGE SITUATION Market Cap السنة 

2008 1855.7 1203.167 10 7332635460 
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2009 1598.3 1181.917 20 82332719822 

2010 1396.2 1186.083 15 20723816995 

2011 2082 1195.833 8 39308092193 
2012 3400 1232.833 5 27330098726 
2013 5131.4 1235.5 17 55932214583 
2014 4781.8 1213.5 30 48246536040 
2015 3316.3 1247.417 35 27047731944 
2016 41023 1275.25 17 32882034564 
2017 29345 1258 14 1.23E+11 

 

 المصرف االسالمي

 INVESTMENT EXCHANGE SITUATION Market Cap السنة 

2008 1855.7 1203.167 10 5960596225 
2009 1598.3 1181.917 20 5397736508 
2010 1396.2 1186.083 15 39264015930 

2011 2082 1195.833 8 41156768514 

2012 3400 1232.833 5 32456955742 

2013 5131.4 1235.5 17 1.77E+11 
2014 4781.8 1213.5 30 74727675998 

2015 3316.3 1247.417 35 28954110856 

2016 41023 1275.25 17 8575839277 

2017 29345 1258 14 3692608909 
 مصرف الشرق االوسط

 INVESTMENT السنة 
EXCHANG

E 
SITUATION Market Cap 

2008 1855.7 1203.167 10 16977296843 
2009 1598.3 1181.917 20 6828181095 
2010 1396.2 1186.083 15 16525846954 
2011 2082 1195.833 8 1.20E+11 

2012 3400 1232.833 5 53946253501 

2013 5131.4 1235.5 17 1.52E+11 

2014 4781.8 1213.5 30 15468391737 
2015 3316.3 1247.417 35 10374709873 
2016 41023 1275.25 17 30420949721 
2017 29345 1258 14 1.02E+11 

 

 مصرف سومر التجاري

 INVESTMENT EXCHANGE SITUATION Market Cap السنة 

2008 1855.7 1203.167 10 4904395446 
2009 1598.3 1181.917 20 4472721771 

2010 1396.2 1186.083 15 959497254.7 
2011 2082 1195.833 8 1539043227 
2012 3400 1232.833 5 8110271319 

2013 5131.4 1235.5 17 53912535465 

2014 4781.8 1213.5 30 51275381466 
2015 3316.3 1247.417 35 5476029897 
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2016 41023 1275.25 17 14360590480 

2017 29345 1258 14 14436727876 

 

 مصرف الموصل

 INVESTMENT EXCHANGE SITUATION Market Cap السنة 

2008 1855.7 1203.167 10 4021682474 
2009 1598.3 1181.917 20 3056214746 
2010 1396.2 1186.083 15 10265898203 

2011 2082 1195.833 8 14573823917 

2012 3400 1232.833 5 2616760643 

2013 5131.4 1235.5 17 35219093300 

2014 4781.8 1213.5 30 24295201467 
2015 3316.3 1247.417 35 5355733655 
2016 41023 1275.25 17 11064138930 
2017 29345 1258 14 1.87E+11 

 مصرف المنصور

 INVESTMENT EXCHANGE SITUATION Market Cap السنة 

2008 1855.7 1203.167 10 2091375302 
2009 1598.3 1181.917 20 951994803.5 

2010 1396.2 1186.083 15 9983425466 

2011 2082 1195.833 8 9237984766 
2012 3400 1232.833 5 12737542383 
2013 5131.4 1235.5 17 24607878747 

2014 4781.8 1213.5 30 9941616654 

2015 3316.3 1247.417 35 5624278397 
2016 41023 1275.25 17 12821999843 
2017 29345 1258 14 4297669040 

 

 مصرف الشمال 

Market Cap INVESTMENT EXCHANGE SITUATION  السنة 

1.20E+11 1855.7 1203.167 10 2008 

240851452 1598.3 1181.917 20 2009 

64342280632 1396.2 1186.083 15 2010 

48874847101 2082 1195.833 8 2011 

1.38E+11 3400 1232.833 5 2012 

75655412510 5131.4 1235.5 17 2013 

20115466841 4781.8 1213.5 30 2014 

7871614380 3316.3 1247.417 35 2015 

722736062 41023 1275.25 17 2016 

29275484088 29345 1258 14 2017 

 

 مصرف االستثمار العراقي

 INVESTMENT EXCHANGE SITUATION MarketCap السنة 

2008 1855.7 1203.167 10 7931468567 
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2009 1598.3 1181.917 20 6940738029 

2010 1396.2 1186.083 15 9442741428 

2011 2082 1195.833 8 27828863031 
2012 3400 1232.833 5 5145923087 
2013 5131.4 1235.5 17 52806167419 
2014 4781.8 1213.5 30 16380684024 
2015 3316.3 1247.417 35 7427121189 
2016 41023 1275.25 17 6684286237 
2017 29345 1258 14 13885666894 

 مصرف االتحاد العراقي

 INVESTMENT EXCHANGE SITUATION MarketCap السنة 

2008 1855.7 1203.167 10 267751955.9 
2009 1598.3 1181.917 20 2164006685 
2010 1396.2 1186.083 15 2131228215 
2011 2082 1195.833 8 1778803286 
2012 3400 1232.833 5 918463496 
2013 5131.4 1235.5 17 51664367778 
2014 4781.8 1213.5 30 70265742541 
2015 3316.3 1247.417 35 1205165407 
2016 41023 1275.25 17 16471835.2 
2017 29345 1258 14 350366077 

 


