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تهدد الدراسددة لددى قيدداأ مدددى تددت يرا مؤشددرات سددوق العددراق لددسوراق الماليددة فددي االسددتثمار
االجنبي المباشر  ,بنا ًء على الفرضية التي تفيد بوجود عالقة ارتبدا وتدت ير يبابيدة ومعنويدة بدي
مؤشرات سوق العراق لسوراق المالية واالستثمار األجنبي المباشر ,وقد بيّند ذدذا الدراسدة در
العالقة باستخدام األسدلو الوفدفي لعدرف مفداذيم المتغيدرات ,با ضدافة لدى األسدلو القياسدي
باستخدام معادلة االتنحدار الخطي حيث تم تقديرذا بطريقة المربعات الصغرى العاديدة ,وتوفدل
تنتائج االختبار القياسي لى وجود عالقة رديدة معنويدة بدي االسدتثمار االجنبدي وبعدا مؤشدرات
سوق العراق األوراق المالية وذي مؤشرات (عدد األسهم المتداولة ,حبم التدداول ,القيمدة السدوقية
,مؤشر األسعار ,عدد الشركات المتداولة ,،مقابل عدم معنوية النماج المتبقية.
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Abstract
The study aims at measuring the extent of the effect of the indicators of the Iraqi market for securities in foreign
direct investment, based on the hypothesis that there is a relationship of correlation and positive and moral impact
between the indicators of the Iraqi market for securities and foreign direct investment. This study showed the effect of
the relationship using descriptive method to introduce the concepts of variables, In addition to the standard method
using the linear regression equation, which was estimated in the method of the lower squares normal, and the results
of the standard test reached a significant positive relationship between foreign investment and some indicators of the
Iraqi market securities (Number of shares traded, volume traded, market value, price index, number of traded
companies), as opposed to insignificant remaining models.

المقدمة
يتصف عالم اليوم بعدم الثبات ,فهو في تغير مستمر م حالدة
ألخرى ,وال تكداد تنتهدي مرحلدة تطوريدة حتدى يددخل فدي مرحلدة
جديدة تمهد الطريق بدورذا تنحو مرحلة اخدرى ,ومد البدديهي ا
تحمدل كددل مرحلددة فددي ياتهددا مفدداذيم جديدددة معافددرة ومتغيددرات
حديثة وتوجهدات خافدة .يعدد االسدتثمار احدد ذدم المتغيدرات فدي
االقتصددداد الكلدددي ,حيدددث يعدددرّ بتتندددا توجيدددا األمدددوال المتاحدددة
للعمليات المالية و المشداريع االسدتثمارية ,مد جدل تكدوي ر أ
مال جديد والمحافظة على ر أ المال األفلي للمشدرو وتحقيدق
فددول ماليددة وعائددد مالئددم ,وبسيددادة االسددتثمارات يحددد النشددا
االقتصادي الذي يؤ ر على سوق األوراق المالية بشكل ايبابي.

وتعتبر سوق األوراق الماليدة سدوق لكنهدا تختلدف عد يرذدا
مددد األسدددواق ,فهدددي ال تعدددرف وال تملدددل فدددي معظدددم األحدددوال
البضائع والسلع ,ولك البضاعة التي يتم تداولها بها ليس فول
حقيقيددة بددل وراق ماليددة و فددول ماليددة ,و البددا مددا تكددو ذددذا
البضائع سهم وسندات.
ويددرتبس سددوق األوراق الماليددة باالسددتثمار بشددكل مددا حيددث
سوق األوراق المالية داة جدذ للفدوائا الماليدة وديدادة الحيويدة
في المشاريع االستثمارية ,ولذلل فإ ديدادة االسدتثمار تدؤدي لدى
ديادة حركة تداول األموال في السوق المالية ممدا يددعم االقتصداد
الو ني ويحقق النمو االقتصادي الدذي يدؤدي لدى ديدادة الرفاذيدة
لدى الموا ني .
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حدود البحث

منهجية الحب
اهمية البحث

يعتمد البحث على المدة الممتدة منذ عام  0221حتى عام .0215

جددداء اختيدددار موضدددو البحدددث مددد خدددالل اسدددتقراء تبدددار
االسدددواق الماليدددة فدددي العدددالم وتنتيبدددةً لواقدددع االقتصددداد ج فدددب
التعامددل مددع االسددواق الماليددة الوسدديلة جددراء االفددالحات التددي
تسددهم فددي تبدداود التشددوذات االقتصددادية والماليددة (ارتفددا عبددس
الموادتنة ,العبس التباري ,ا فرا النقدي ,ارتفا تنسب االتنتشدار
بي سعري الفائدة الدائنة والمدينة والتقييم الخا ئ لسعر الصدر
 ...الددخ ,،وبمددا يم ّك د القطددا المددالي م د خددالل االسددواق الماليددة
تحقيدق المسداذمة الفعّالددة فدي تعسيدس االسددتثمارات واتنعكداأ جلددل
في النمو االقتصادي ,م ذنا تتض ذميدة الدراسدة كوتنهدا تسدعى
الدددى بيدددا بيعدددة العالقدددة بدددي االسدددواق الماليدددة واالسدددتثمارات
األجنبية في العراق.

أساليب البحث
مدددد اجددددل دراسددددة مشددددكلة البحددددث واالجابددددة عدددد االسدددد لة
المطروحة وتنفي و ا بات الفرضيات ,تم اتبا األساليب اآلتية :
 األسلللوا الوي ل ي  :اعتمددد ذددذا األسددلو فددي المبحددث االول
لوفددددف اال ددددار النظددددري والمفدددداذيم لمتغيددددرات موضددددو
الدراسة.
 األسلللوا التحليلللي :اعتمددد ذددذا األسددلو فددي المبحددث الثدداتني
لتحليل العالقة بي مؤشرات االسواق المالية واالستثمارات .
 األسللللوا االاتيلللادا القياسلللي :اعتمدددد ذدددذا األسدددلو فدددي
المبحث الثالث.

اإلطار النظرا

مشكلة البحث
منذ عام  0221اتبا العراق تنحو اتبا سياسة التحدرر المدالي
لتحسدددي واقدددع االسدددتثمار  ,ومددد دددم تحريدددل عبلدددة االقتصددداد
والسعي للخرو مد الصدفة الريعيدة ,وعلدى ذدذا األسداأ تنطلدق
المشكلة م تساؤل رئيس ذو  -:ذدل ذنداع عالقدة بدي مؤشدرات
سوق العراق لسوراق المالية وبي االستثمار األجنبي المباشر؟
هدف البحث
تسعى الدراسة الى تحقيق جملة م األذدا

تمثل باآلتي -:

 .1التعرف لمفهوم االسواق وسوق العراق لسوراق المالية.
 .0التعدددرف لموضدددو االسدددتثمار ,وتوضدددي ماذيدددة االسدددتثمار
األجنبي .
 .3عرف مبموعة م مؤشرات سوق العدراق لدسوراق الماليدة
وتحليل عالقتها باالستثمارات.
 .1استخدام تنماج قياسية و خضاعها الختبارات مد جدل معرفدة
ددر تغيددر مؤشددرات االسددواق الماليددة فددي االسددتثمارات عبددر
مناقشة تنتائبها وتفسيرذا.
فرضية البحث
تقوم الدراسة على فرضية رئيسية ذي -:
توجددد عالقددة ارتبددا وتددت ير يبابيددة ومعنويددة بددي مؤشددرات
سددوق العددراق لددسوراق الماليددة (عدددد األسددهم المتداولددة ,القيمددة
السوقية ,حبم التداول ,عدد العقود المنفذة ,مؤشدر األسدعار ,عددد
الشددددركات المتداولددددة ,العمددددق المددددالي ,،واالسددددتثمار األجنبددددي
المباشر.،

اوال  :االسواق المالية
تحتل االسواق المالية اذمية كبرى بالنسبة للقطا المالي ,وقد
عرف بتتنّها الميكاتنيكية التي مد خاللهدا تلتقدي وحددات االسدتثمار
بوحدات االدخار تمام الصفقات جات اآلجال المتنوعة سدواء مد
خالل االكتتا األول و المتاجرة باألدوات المالية المتنوعة.
ذنالدددل عددددة تصدددنيفات للسدددوق الماليدددة ولكددد حسدددب جدددل
االستحقاق ذو التصنيف األكثدر شديوعاً ,وتبعداً لدذلل يقسدم السدوق
الى قسمي ذما :اسواق النقد واسواق ر أ المال كما ذدو مو ّ
ضد
في الشكل اآلتي-:
 .1أسواق النقد
ذددي االسددواق التددي يددتم فيهددا تددداول األوراق الماليددة قصدديرة
األجدل التدي تقددل مددة اسددتحقاقها عد العدام ,وتمثددل الميددا  ,الددذي
يلتقي فيا االستثمار قصير االجدل مدع االئتمدا قصدير األجدل لسدد
احتياجات السيولة ,وم بدرد المتعداملي فيهدا المصدار السديما
التباريدددة منهدددا ,التبدددار ,السماسدددرة والمؤسسدددات الماليدددة يدددر
المصرفية.
تعود تنشتة ذذا السوق الى تنشتة الوديعدة والمصدار التباريدة
ما جعلا قدم سواق المال ,وقدد اسدتمد السدوق تسدميتا مد بيعدة
دواتددا القريبددة مدد النقددد ,والتددي مدد بردذددا جوتنددات الخسينددة,
شهادات ا يدا  ,األوراق التبارية ,القبوالت المصرفية ,اتفاقدات
عادة الشراء والودائع المصرفية و يرذا(التميمي.،62 :0212 ,
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 .2أسواق رأس المال
ذددي االسددواق التددي يددتم فيهددا تددداول كد ّدالً م د االوراق الماليددة
المتوسددطة والطويلددة االجددل التددي تتبدداود مدددة اسددتحقاقها العددام
كالسندات ,التي ال استحقاق لها كاألسهم العادية والممتادة ,وتمثدل
الميدا  ,الذي يلتقي فيا االستثمار ويل االجل مع التمويل ويدل
االجل ,ويمثل بذلل قل مصادر التمويل تكلفة.
تعد عوائدد ر أ المدال فدي ذدذا السدوق علدى بكثيدر منهدا فدي
سددددواق النقددددد تنظددددراً الرتفددددا درجددددة المخددددا ر التددددي يتحملهددددا
المسددتثمرو  ,و ددول جددال اسددتثماراتهم ,و تنهددا قددل اتسدداعا ً م د
سدواق النقددد ولكد كثددر تنظيمداً ,ويعددود جلددل الددى وجددود الددوكالء
جوي الخبدددددرة والمتخصصدددددي فدددددي جدددددراء الصدددددفقات الماليدددددة
الكبيرة(شمس الدي .،10 :0225 ,
ثانيا :نظرة على االستثمار األجنبي
االسددتثمار األجنبددي م د ذددم الظددواذر الماليددة التددي اتنتشددرت
بشدكل ملحددوظ مسددتقطبةً بددذلل اذتمددام مختلددف المؤسسددات الدوليددة
ودول العالم ,لما حد تدا مد تغييدرات مدؤ رة فدي عمدق االقتصداد
والمبتمع ,وارتبا ها بالتحرر المدالي والتبداري فدي دار فلسدفة
العولمة.
 .1االستثمار األجنبي (م هو ودوافع)
في ار اتنتقال الدول تنحو اقتصاد السوق واالتنفتدا التبداري
فدددب االسدددتثمار األجنبدددي ال ندددى عندددا كبدددسء مددد االسدددتثمار
ا جمالي في البلد المضيف ,يسهم في تنقل التكنولوجيدا واألسداليب
الحديثدددة فدددي ا تنتدددا مقابدددل االسدددتفادة مددد المدددوارد االقتصدددادية
المتاحة في جلل البلد.
 م هو االستثمار األجنبي
عنددد التعددرف لمفهددوم االسددتثمار األجنبددي يتض د م د الوذلددة
األولى تنا ":كدل مدا ذدو يدر و ندي مد ر سدمال تنقددي و عيندي
ينسددا الددى دولددة اخددرى ,وملكيددة اجنبيددة تكددو لفددرد اجنبددي او
شدددركة اجنبيدددة يدددر و نيدددة ذدددو بالنتيبدددة مدددؤ ر فدددي قدددرار ذدددذا
الشركة"(السعدي.،36 :0222 ,
وقددد فعددر االسددتثمار األجنبددي بتتنددا ":عمليددة اتنتقددال رؤوأ
األمددوال بشددكل تنقدددي و مددادي (السددلع والخدددمات ،وبقيددة المددوارد
االقتصددادية بدددي الدددول المختلفدددة بهددد جندددي األربددا وتغطيدددة
المنددافع المتحققددة ,ممددا يعنددي ديددادة التكددوي الر سددمالي باتبدداا
تحقيق ديادة في القدرات ا تنتاجية ع ريق ا تنفاق االستثماري
يؤ ر في معدل النمو االقتصادي" (العبيدي.،2 :0229 ,
ومدد التعدداريف ايضددا ً تنددا ":مشددروعات مملوكددة لسجاتنددب,
سددواء كاتن د الملكيددة كاملددة م كاتن د بنسددبة معينددة مددع الر سددمال

الددو ني بمددا يكفددل السدديطرة علددى داء المشددرو  .وبالتسدداوي فددي
جلل فإما تكو األموال مستثمرة بشكل مباشر عد ريدق األفدراد
والشركات األجنبية و بشكل ير مباشر ع ريق االكتتدا فدي
سهم وسندات تلل المشروعات" (الودتني.،9 :0225 ,
كما قيل تندا ":كدل اسدتخدام يبدري فدي الخدار بمدوارد ماليدة
عامة و خافة يملكها بلد ما ,سواء فدي فدورة تنقدد م تكنولوجيدا
م شددكل م د شددكال ر أ المددال ,و يكددو ذددذا االسددتخدام مقترتن داً
بسيطرة الشخص الطبيعي و المعنوي المصدر لر أ المدال علدى
جدددسء و كدددل المشدددرو تمكندددا مددد اتخددداج القدددرارات ,ويمكددد
للمشدددرو علدددى ذدددذا النحدددو يحدددود علدددى الشخصدددية الحقيقيدددة
كالوكاالت والفرو " (سحنو .،3 :0212 ,
جاً االسددتثمار األجنبددي ذددو كددل اسددتخدام لمددوارد ماليددة يددر
و نيددة تنقديددة و عينيددة ,ويقتددر ذددذا االسددتخدام بسدديطرة شددخص
بيعي و معنوي ,عدام و خدا  ,بشدكل مباشدر و يدر مباشدر,
على تنسبة م المشرو و كلا ما يبعلا فاحب قرار فيا ,بهد
تحقيق الرب وبما يدؤ ر علدى معددالت النمدو االقتصدادي فدي البلدد
المضيف.
 دوافع االستثمار األجنبي
تنوضددد بشدددكل مقتضدددب الددددوافع التدددي تقدددف وراء
يمكددد
االستثمار االجنبي م خالل ما يتتي -:
أ .مواكبة االتباا السائد الداعي الى تمويل االستثمار م مصادر
خارجية ,واالبتعاد ع تدفقات المديوتنية وما يترتب عليهدا مد
مشاكل تتعلق بالتسديد والفائدة و عادة البدولة.
ب .وجدددود فدددوائا تنقديدددة فدددي دول معيندددة تبحدددث عددد فدددر
االستثمار الناجحة والمربحة في دول خرى.
ج .سعي الدول الى استقطا رؤوأ األمدوال األجنبيدة لالسدتثمار
فيها كوتنها عربة لنقل التكنولوجيا الحديثة.
د .التطور الهائل في االتصاالت واألتنترتند و سدواق المدال جعدل
فر االستثمار المتاحة عالمياً متوافرة للبميع.
ه .تداخل مصال المستثمري الدوليي حدثّهم علدى قامدة شدركات
متعددة البنسيات ترعى مصدالحهم المشدتركة ,وتمتدد فروعهدا
في مختلف القارات (تنصر.،02 :0228 ,
 .2أشكال االستثمار األجنبي
تباين تقسيمات االستثمار االجنبدي تبعداً لتبداي ريقدة النظدر
ليددا ,حيددث اعتمددد عدددة معددايير ليددتم علددى ساسددها توضددي تلددل
األشددكال ,ذنالددل االسددتثمار االجنبددي العددام والخددا  ,االسددتثمار
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األجنبي ويل األمد وقصير األمدد ,واالسدتثمار األجنبدي المباشدر
و ير المباشر.
 االستثمار األجنبي المباشر
عددد (ر ( ،FDIفدددي تقريدددر األمدددم المتحددددة للتبدددارة والتنميدددة
( ،UNCTADعلددددى تنددددا" :اسددددتثمار يفتددددرف وجددددود عالقددددة
اسدددتمرارية ويلدددة األمدددد بدددي الدولدددة المضددديفة والمسدددتثمري
األجاتنب ,وقد يسعى ذدؤالء المسدتثمرو عد ريدق ذدذا العالقدة
لدى الدتحكم فددي مشداريع و مؤسسدات تنتمددي لدى البلدد المضدديف,
تعود ملكيتها بالكامل لهم ,وقد يشداركهم فدي ذدذا الملكيدة و نيدو
و جاتنب" (الببوري.،10 :0228 ,
بينمدددددا عرّ فتدددددا منظمدددددة التبدددددارة العالميدددددة ( ،WTOبتتندددددا:
"االستثمار الذي يحصل عندما يقوم مستثمر في بلد ما (البلدد األم،
بامتالع فل و موجود في قطر خر (البلد ال فمضيف ،مدع وجدود
النية في دارة جلل األفل المشار ليا" (محمد.،11 :0228 ,
فيمدا تدذذب منظمدة التعداو والتنميدة االقتصدادية )(OECD
لى تعريفا على تنا" :جلل النشا االقتصادي الذي يكو الهدد
منا الحصول على مصلحة دائمة م قبل كيدا فدي اقتصداد معدي
(المستثمر المباشر ،تبداا كيدا مقديم فدي اقتصداد خدر مد خدالل
مشاريع استثمارية مباشرة .وتعني المصلحة الدائمة وجود عالقة
ويلة األمد بي المستثمر المباشر والمؤسسدة ودرجدة كبيدرة مد
التت ير على دارتها( .بلخير.،01 :0211 ,
مددا فددندوق النقددد الدددولي ) (IMFعد ّر االسددتثمار األجنبددي
المباشددددر لس ددددراف ا حصددددائية بتتنددددا" :مباشددددراً حددددي يمتلددددل
المسددتثمر األجنبددي ( ،%10و كثددر م د األسددهم العاديددة او القددوة
التصدددويتية لحملدددة األسدددهم لمؤسسدددة محددددودة و مدددا يعدددادل جلدددل
بالنسدددبة لمؤسسدددة فرديدددة" (عاشدددور ،6 :0222 ,ذدددذا يعندددي ّ
االستثمار األجنبي المباشر ذدو اسدتثمار يقدوم بدا كيدا جنبدي فدي
الدولة المضيفة ,يستند الى وجدود عالقدة ويلدة األمدد بينهمدا عد
ريقها يتحكم المستثمر األجنبي بمشاريع ومؤسسات تعود للدولدة
المضيفة ,ما بامتالكها بالكامل و ما بالمشاركة مع و نيي بحيدث
يمتلدددل  %12و كثدددر مددد األسدددهم العاديدددة و القدددوة التصدددويتية.
وتمثل الشركات المتعددة البنسديات حدد ذدم القندوات التدي يتددفق
عبرذا االستثمار األجنبي المباشر الذي تباين شدكالا تبعداً لتبداي
وجهددددددات تنظددددددر المسددددددتثمر والدولددددددة المضدددددديفة وتفضدددددديالتهم
واحتياجاتهم ,فمنها ما يدرتبس بالملكيدة مثدل (االسدتثمار المشدترع,
االسددددتثمارات المملوكددددة بالكامددددل للمسددددتثمر األجنبددددي ,عمليددددات
التبميدددع ,االسدددتثمار فدددي المندددا ق الحدددرة ,،ومنهدددا مدددا ال يدددرتبس
بالملكية مثل (عقود التراخيص ,عقود ا دارة ,التعاقد م البا ,
عمليات تسليم المفتا .،

 االستثمار األجنبي غير المباشر
( ،FPIذو  " :اسدتثمار المحفظدة ي االسدتثمار فدي األوراق
المالية ,عد ريدق شدراء السدندات الخافدة ألسدهم الحصدص و
سندات الدي و سندات الدولة مد األسدواق الماليدة ,ي ذدو تملدل
األفددراد والهي دددات والشددركات لدددبعا األوراق دو ممارسدددة ي
تنو م الرقابة و المشاركة فدي تنظديم المشدرو و دارتدا ,ويعدد
االستثمار األجنبدي يدر المباشدر ,اسدتثماراً قصدير األجدل مقارتندةً
باالستثمار المباشر" (سحنو .،1 :0212 ,
وع ّرفا بعضهم بتتنا ":استثمار قصدير األجدل يمتدد ألسدابيع و
شددهر ,يددتم فددي األسددهم والسددندات الخافددة و الحكوميددة والعملددة
الو نية في البلد المضيف بقصد المضداربة وتحقيدق األربدا عد
ريق االستفادة م فرق األسعار ويتم م قبل مؤسسدات التمويدل
كدددالبنوع وفدددناديق االسدددتثمار و المسدددتثمري المؤسسدددي مثدددل
فددددناديق التقاعددددد ,وشددددركات التددددتمي و مدددد قبددددل األفددددراد".
(البميلي ,،10 :0222 ,ج االستثمار األجنبدي يدر المباشدر و
مددا يسددمى باالسددتثمار المحفظددي يتمثددل باسددتثمار كيددا جنبددي فددي
األوراق المالية م سهم وسندات ومشتقات فدي الدولدة المضديفة,
ويكددو قصددير األجددل يمتددد لعدددة شددهر وال يتبدداود العددام ,يتملددل
المسددتثمر يددر المباشددر خددالل ذددذا المدددة بعددا األوراق الماليددة
بهد ا ستفادة م فرق السدعر عندد البيدع و مد عوائدد االوراق
الماليددة و مد المضدداربة ,وال يعددد فدداحب القددرار فددي المشددرو
حيث ال تتباود حصتا مد األسدهم الد ( ,،%12وتعدد مؤسسدات
التمويدددل والمصدددار وفدددناديق االسدددتثمار والتقاعدددد وشدددركات
التتمي و يرذا م بدرد القندوات التدي ينسدا عبرذدا االسدتثمار
المحفظدددي( ,األعدددر  ،31 :0210 ,وكمدددا ذدددو حدددال االسدددتثمار
المباشر يتخذ االستثمار المحفظي عدة شكال ذدي حقدوق ا متيداد
و التراخيص ,االستثمار فدي األوراق الماليدة ,وعمليدات التبهيدس
والتسليم.
 .3أوجه االختالف بين ( )FDIو ()FPI
 يعددد ال د ( ،FDIسددتثماراً ويددل األجددل ,يتحددرع عنددد تددوافر
فددر المنافسددة الكاملددة ,بينمددا الد ( ،FPIذددو اسددتثمار قصددير
األجل يتحرع عنددما ترتفدع سدعار الفائددة األجنبيدة ,لدذا يتمتدع
بسرعة كبر على الحركة م ال (.،FDI
 ال د ( ،FDIيسدديطر علددى القددرار فددي المشددرو االسددتثماري,
ويتضم تملدل لسفدول الماليدة و يدر الماليدة ,ويمثدل فضدل
وسيلة لنقل التكنولوجيا ,بينما ال ( ،FPIال يسيطر على القرار
االسددددتثماري ,ويقتصددددر علددددى تملددددل األفددددول الماليددددة دو
األفول ير المالية ,لذا ال يرافقا تنقل للتكنولوجيا والمعرفة.
 ال ( ،FDIيسدهم بفاعليدة فدي ديدادة التكدوي الر سدمالي للددول
المضدديفة لددا ,فددي حددي الدد ( ،FPIيقتصددر علددى عمليددة تنقددل
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وتحويل لملكية األفول الموجدودة فقدس ,لدذا قدد يتضدم تنوعدا ً
م المضاربة تضر بالدولة المضيفة (ميخا.،9 :0225 ,
 يحفددس الدد ( ،FDIوجددود المددواد الخددام الرخيصددة واتنخفدداف
التكدداليف كوتنددا يسددعى للوفددول الددى األسددواق والمددوارد وبمددا
يدعم تنافسيتا ويعظم رباحا ,ولك بالنسدبة لد ( ،FPIفهدو جو
ابع مالي بح  ,ويعدد المحفدس الوحيدد لدا ذدو الحصدول علدى
على رب وبتقل مخا رة عبر تنويع المحفظة ا ستثمارية.
 يتسم ال ( ،FDIبا ستقرار مقارتنةً بالد ( ،FPIالدذي يعدد كثدر
تقلب داً ,بسددبب المعلومددات والعوامددل النفسددية والشددائعات ,و قددل
تكددددتالً و ضددددعف تندددددماجاً ,ويعددددود جلددددل الخددددتال اآلفدددداق
االستثمارية والدوافع لكل منهدا ,فالمسدتثمر يدر المباشدر لديدا
القدرة على تحويدل اسدتثماراتا الدى سديولة بسدهولة عبدر بيعهدا
فددي سددوق األسددهم الثاتنويددة ,وذددذا مددا ال يتمتددع بددا المسددتثمر
األجنبي المباشر الدذي يدرتبس بمصدلحة ويدل األمدد تحقدق لدا
رباحا ً كثر في األجل البعيد.
 يددوفر الد ( ،FPIلمؤسسددات األعمددال الو نيددة المددوارد الماليددة,
ويشدداركها فددي تحمددل المخددا ر عنددد االسددتثمار باألسددهم ,بينمدا
يوفر لهدا الد ( ،FDIالتكنولوجيدا المتطدورة واألسداليب الحديثدة
فدددي ا دارة والتسدددويق مدددا يتدددي لهدددا الوفدددول الدددى سدددواق
التصدير وديادة تنتاجيتها (السبيدي. ،12 :0228 ,
تحليل مؤشرات سوق العراق لألوراق المالية وعالاتها بتطور
حجم ( )FDIخالل المدة ()2012 – 2002
ذنالددل مبموعددة مد المؤشددرات التددي تعبددر عد حددال السددوق
وتطورا ,والتي يمك استخدامها لتقييم داء سوق العراق لسوراق
الماليددة ومدددى تحقيقددا ألذدافددا ,و سدديتم تندداول ذددذا المؤشددرات
واظهددار عالقتهددا باالسددتثمار االجنبددي المباشددر بشددكل مفصددل م د
خالل البدول ( ،1كما يتتي :
 .1مؤشر عدد األسهم المدرجة والمتداولة
األسددهم المدرجددة ذددي سددهم الشددركات المسدداذمة المدرجددة
والتددي اسددتوف شددرو االدرا المحددددة م د قبددل ذي ددة األوراق
المالية العراقية ,فيما تعبدر األسدهم المتداولدة عد جلدل البدسء مد

األسهم المدرجة الذي يتم التعامدل فدي البيدع والشدراء فدي السدوق,
ويبي ذذا المؤشر مدى التوسع في تنشا السوق.
م خالل البدول ( ،1تتض السيادات المتتابعة الحافلة فدي
عدد االسهم المدرجة في ناء مدة الدراسة ج ارتفع م (،2.151
ترليدددو سدددهم الدددى ( ،2.955ترليدددو سدددهم مددددر بسدددبب توجدددا
الشددركات تنحددو ديددادة ر سددمالها ورسددملة األربددا واالحتيا يددات,
كما قام الشركات بإدرا سهم السيدادة تطبيقداً لتوجيهدات الهي دة
العامة للسوق ,فيما بلغ االتباا العام للنمو ( ،2.60ترليو سهم.
وبالنظر الى التغيرات في عدد األسهم المتداولدة تنبدد تنهدا اتبهد
يضاً تنحو السيادة بحيث ارتفعد مد ( ،2.211ترليدو سدهم الدى
( ،2.58ترليو سهم متدداول ,وتعدد ذدذا السيدادة محصدلة بيعيدة
متولدة ع السيادة في عدد الشركات المدرجة والمتداولة ,وتطور
حبم االكتتا  ,وتحس مستويات االقبال تنحو االستثمار باألوراق
المالية ,فضالً عد اتبدا النظدام االلكتروتندي فدي التدداول ,وعلدى
الددر م م د ذددذا السيددادة ال ا ذددذا المؤشددر شددهد تراجع داً خددالل
األعوام ( ،0215 – 0211 – 0228وبنسب اتنخفداف (,،%1.3
( ،%11.8و( ،%00.3على التوالي ,وقدد يدرتبس ذدذا االتنخفداف
باتنعكاسدددات ادمدددة  0228الماليدددة علدددى االقتصددداد المحلدددي وعددددم
االستقرار الداخلي ,وعددم بدات اسدعار الدنفس ,تراجدع المؤشدرات
الماليدددة للشدددركات المدرجدددة ,وارتفدددا تنسدددب االكتنددداد مددد قبدددل
الموا ني فضال ع تراجع عددد الشدركات المدرجدة ,فيمدا سدبل
االتباا العام لنمو عدد األسهم المتداولة ( ،2.28ترليو سهم.
ويبدددو جليدا ً االرتبددا ا يبددابي مددا بددي عدددد األسددهم المدرجددة
واالستثمار الخا حيدث اتنعكسد السيدادة فدي عددد األسدهم علدى
تطددور حبددم االسددتثمار ,ولك د فددي األعددوام (– 0229 – 0226
 ،0215 – 0211 – 0212ارتبطا بصورة عكسدية ,كدذلل الحدال
فيما يتعلق باألسهم المتداولة فقد كاتن على عالقة ردية باستثناء
األعددددددوام ( ،0212 – 0229 – 0228 – 0226حيددددددث كاتندددددد
العالقة معاكسة ,وجلل مردا الى ذشاشة األوضدا األمنيدة وحالدة
عدم االستقرار االقتصادي والسيما بسبب األدمدة الماليدة وتقلبدات
سعر النفس.
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 .0مؤشر القيمة السواية
بشكل عام م خالل ضر جمالي عدد األسدهم المكتتدب بهدا
في سعر ا الق آلخدر يدوم تدداول ,تنحصدل علدى القيمدة السدوقية
لر سددمال الشددركات المدرجددة فددي سددوق األوراق الماليددة ,والتددي
تعبددر ع د جمددالي ر سددمال السددوق تنهايددة العددام ,لددذا تسددمى يض دا ً
برسملة السوق ج تظهر مستوى تنشا السوق.
تشددير البياتنددات الددواردة فددي البدددول ( ،1الددى ارتفددا القيمددة
السددوقية فقددد بلغدد ( ،10.365ترليددو دينددار عددام  0215وذددو
علدى ارتفددا متحقددق بعددد كاتند عددام  0221دو ( ،0ترليددو
دينار ,ويعود الفضل فدي جلدل الدى التحسد النسدبي فدي األوضدا
األمنية ,وتطبيق قاتنو االستثمار الذي شدبع دخدول االسدتثمارات
األجنبية ,وا رتقاء بمستويات االفصا والشفافية ,وتطوير قاتنو
الشدددركات ,فضدددالً عددد بددددء التعامدددل بدددنظم التدددداول االلكتروتندددي
وتفعيل قاعدة بياتنات السوق ,فيما يظهدر البددول تراجعدا ً ملحوظدا ً
خددالل العددام  0226وبنسددبة اتنخفدداف بلغ د ( ,،%38.3ويعددسى
جلددل الددى تراجددع معدددالت التضددخم وضددعف الطلددب علددى شددراء
األسهم فيمدا تراجدع عدام  0211بنسدبة ( ،%16.8وتنبدم جلدل عد
اتنتكدداأ الوضددع األمنددي فض دالً ع د تراجددع سددعار الددنفس ,وكددا
االتباا العام للنمو موجبا ً بقيمة ( ،2.93ترليو دينار.
عبددر متابعددة التغيددرات فددي حبددم الدد  FDIتنبددد تنددا ارتددبس
بصورة ردية مع التغيرات الحافلة في بياتندات القيمدة السدوقية,
ج ارتفع بارتفاعها واتنخفا باتنخفاضدها ,عددا السدنوات – 0229
 ,0215 – 0212فقد اتنخفا حبم االستثمار فيمدا اددادت القيمدة
السوقية ,وقد يكو مرد ذذا العالقة العكسية الدى تبعدات األدمدات
المالية واألمنية التي شهدتها المنطقة تلل السنوات ,ج على الدر م
االرتفدددا فدددي القيمدددة السدددوقية ,الدددذي يعدددد عامدددل جددداج
مددد
ً
للمستثمري الدذي دائمدا مدا يبحثدو عد فضدل فدر االسدتثمار
يددر المواتيددة
و كثرذددا ربح دا ً و ماتن داً ,ال مثددل ذددذا الظددرو
تؤول الى ذروبا كوتنها تمثدل الهداجس ,الدذي يخشداا المسدتثمرو
استناداً الى المقولة التي تدعي ّ :ر أ المال جبا .
 .3مؤشر حجم التداول
يظهر ذذا المؤشر السيولة المالية للسوق كوتنا يعبر عد قيمدة
األسهم المتداولة فدي نداء مددة دمنيدة محدددة ,وعليدا يوضد ذدذا
المؤشددر التبددادل الفعلددي الحافددل فددي األسددهم المكتتددب بهددا ,وذددو
بذلل يقددم دالالت حدول احتماليدة فدعود و ذبدو السدوق ومددى
قوتا (شندي.،162 :0213 ,
تظهر البياتنات المالية في البدول ( ،1ارتفا ذذا المؤشر فدي
األعددوام ( ،0213 – 0211 – 0229 – 0222 – 0225وبنسددب
ارتفددددددددددا (,،%135.3( ,،%36.9( ,،%192.5( ,،%186.2
(،%012.2على التوالي ,ربما يعود جلدل الدى ديدادة عددد األسدهم
المتداولة واالستقرار النسبي فدي سدعار الصدر فضدال عد قيدام
شركة سيا سديل بطدر سدهمها للتدداول فدي السدوق عدام ,0213

فيما اتنخفا فدي األعدوام (– 0210 – 0212 – 0228 – 0226
 ، 0215 – 0211وبنسددددددب اتنخفدددددداف (,،%09.5( ,،%59.9
( ،%68.1( ,،%5( ,،%0.9و( ،%19.0علدددى التدددوالي بسدددبب
الظددددرو األمنيددددة الصددددعبة ,حدددددو األدمددددة الماليددددة العالميددددة
واتنخفدداف سددعار األسددهم ,فض دالً ع د ذبددو سددعار الددنفس ممددا
حد تراجعا ً في حبم التداوالت ,وعليدا كدا االتبداا العدام لنمدو
مؤشددددر حبددددم التددددداول ( ،2.11ترليددددو دينددددار .وارتددددبس حبددددم
االسددتثمار بعالقددة رديددة مددع حبددم التددداول ,حيددث ارتفددع خددالل
السنوات التي ارتفع فيها حبم التداول ,واتنخفا في تلل السنوات
التي اتنخفا فيها ,باسدتثناء األعدوام (،0210 – 0229 – 0228
وجلل يمثل مستلة ير بيعية قد تعود الدى عددم اسدتقرار الوضدع
االقتصددادي واألمنددي كمددا اتنددا قددد يكددو تناجم دا ً ع د الوضددع الددذي
ا ارتا األدمة االقتصادية العالمية.
 .2مؤشر عدد جلسات التداول والعقود المن ذة
يبي مؤشر عدد جلسات التداول عددد األيدام التدي يتدداول فيهدا
باألسهم خالل السنة ,ويظهر بذلل مدى كفاءة السوق المالية ج ّ
ديادتا تدل على تحس الوضع العام للسوق ,وعدم وجدود مشداكل
تعيددق تنشددا السددوق وتحددول دو اتنعقدداد البلسددات .بينمددا يوض د
مؤشر عدد العقود المنفذة الحبم ا جمالي لعقود التداول التي تم
خدددالل السدددنة ,وعليدددا فهدددو يظهدددر حركدددة السدددوق الماليدددة ومددددى
اتساعها لذا ارتفاعا يدل على تحس كفاءة السوق.
والبددددول ( ،1يظهدددر االرتفدددا الحافدددل فدددي عددددد جلسدددات
التداول م ( ،18جلسة عدام  0221الدى ( ،91جلسدة عدام 0225
حيددث ارتفددع عدددد البلسددات م د جلسددة واحدددة فددي االسددبو الددى
جلسدددتي  ,فيمدددا اتنخفدددا عدددام  0226بنسدددبة ( ،%0.1وبمقددددار
جلستي  ,م استمر باالرتفدا بعدد جلدل حتدى عدام  0212التدي بلدغ
فيها ( ،032جلسة تداول في السنة تبعدا ً لسيدادة عددد البلسدات فدي
االسدددبو الدددى ( ،5جلسدددات ,واتنخفدددا خدددالل عدددامي  0211و
 0210اللذي سبال ( ،030جلسة ,و( ،032جلسدة علدى التدوالي,
وارتفع عام  0213بواقع جلسة واحدة ضافية ,ليعداود االتنخفداف
عددام  0211الدددى ( ،002جلسددة تدددداول ,فيمددا ارتفدددع عدددام 0215
مسددبالً ( ،033جلسددة وتعددود ذددذا التغيددرات الددى وقددو العطددل
الرسدددمية ضدددم ايدددام عمدددل السدددوق ,وكدددا االتبددداا العدددام للنمدددو
( ،12.90جلسة.
بالنسددبة للعالقددة بددي عدددد جلسددات التددداول وحبددم االسددتثمار
ردية خدالل السدنوات (0222 – 0226 – 0225
الخا كاتن
–  ،0211 – 0213 – 0228بينمدددا اتصدددف العالقدددة بينهمدددا فدددي
السددنوات ( ،0215 – 0210 – 0211 – 0212 – 0229بكوتنهددا
عكسية ,ولعدل جلدل يشدير الدى عددم وجدود عالقدة ابتدة وواضدحة
المعددالم مددا بددي ذددذي المتغيددري  ,علددى سدداأ تنددا ر ددم اتنخفدداف
عدد جلسات التداول قد تعقد ففقات جات مبالغ ضدخمة ترفدع مد
مستويات االسدتثمار األجنبدي فدي سدوق العدراق لدسوراق الماليدة,
والعكس فحي بحيث فيما لو ادداد عدد جلسات التداول مع عقدد
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ففقات جات قيم متواضعة ل يحد جلل ارتفاعا ً كبيدراً فدي حبدم
االستثمار األجنبي داخل السوق.
مدا عددد العقدود المنفدذة فقدد ارتفعد مد ( ،19301عقدد عدام
 0221الددددى ( ،102698عقددددد عددددام  ,0215وتعددددود السيددددادات
الحافلة الى ديادة االقبال على التداول باألسهم المطرو وتنتيبةً
للتوجددا تنحددو ليددات التددداول االلكتروتنددي التددي دادت م د سددرعة
وسددهولة تنفيددذ الصددفقات ,لكدد تراجددع عدددد العقددود المنفددذة فددي
األعددددوام ( ,،0211 – 0213 – 0222 – 0226وكاتندددد تنسددددب
االتنخفدددددددداف لهددددددددذا األعددددددددوام (،%6.2( ,،%02( ,،%09.8
و( ،%12.3على التوالي ,وذذا التراجع بسبب ركدود السدوق در
تخو المستثمري م التداول في السدوق بيعداً وشدراءاً ,ويالحد
االتباا العام لنمو عدد العقود المنفذة بلغ ( ،10610.1عقد.
يتض د وجددود عالقددة رديددة بددي مؤشددر عدددد العقددود المنفددذة
وحبدددم االسدددتثمار األجنبدددي المباشدددر خدددالل األعدددوام (– 0225
 ,،0211 – 0210 – 0211 – 0228 – 0226فيمددددددددددا كددددددددددا
االرتبا بينهما عكسيا ً خدالل األعدوام (0212 – 0229 – 0222
–  ,،0215 – 0213وكما ذو الحال بالنسبة لمؤشر عدد جلسدات
التدداول فددإ السيددادة فدي عدددد العقددود المنفدذة ال تظهددر بالضددرورة
االرتفا في حبم االستثمار ,فقد يسداد عدد العقدود المنفدذة ,ولكد
تكددو قيمهددا ضدد يلة ,وعليددا ال يرتفددع حبددم االسددتثمار األجنبددي
المباشر والعكس فحي .
.2

مؤشر األسعار

ذددو رقددم قياسددي م ددوي يقدديس معدددل سددعار سددهم عينددة م د
الشدددركات المدرجدددة التدددي تفتدددداول سدددهمها باتنتظدددام ,ويبدددي ذدددذا
المؤشر مدى كفداءة السدوق الماليدة والفدر االسدتثمارية المتاحدة
ج علددى وفددق تقلبددات سددعار األسددهم يتخددذ المسددتثمرو قددراراتهم
االستثمارية ,لذا يظهر ذدذا المؤشدر األداء الكلدي والحركدة العامدة
للسدددوق ج ا ارتفاعدددا يعندددي ارتفدددا السدددوق بتكملدددا ,والعكدددس
فحي (شندي. ،162 :0213 ,
خددالل األعددوام مد  0222الددى  0211ارتفددع مؤشددر األسددعار
وبمعدل تنمو متذبذبا اج تشير بياتنات البدول  1الى معددالت النمدو
االيبابيددة للفتددرة  ,،0211-0222وتعددود ذددذا السيددادة الددى تحس د
تنشددددا االسددددتثمار بدددداألوراق الماليددددة ,اسددددتخدام تنظددددام التددددداول
االلكتروتندي ( ,،Horizon & Equatorارتفدا مؤشدرات الدرقم
القياسدددي لدددبعا القطاعدددات ,تحسددد الوضدددع األمندددي ,واعتمددداد
السددوق مؤشددراً جديددداً ذددو ( ,،ISX Price Index37والددذي
يستبعد الشركات الضعيفة ويضيف تلل القوية .بينمدا شدهد تراجعدا ً
عدددام  0225بنسدددبة ( ،%09.8وبنسدددبة ( ،%11.6عدددام ,0226
وجلددل تنتيب دةً لتسعددس االم د واتنخفدداف البيددة مؤشددرات الددرقم
القياسددي القطاعيددة ,ددم اتنخفددا يض دا ً منددذ عددام  0210حتددى عددام
 0215وبمقدددار ( ،25.61تنقطددة بسددبب اتنخفدداف عدددد الشددركات
المدرجددة ,تراجددع سددعار الددنفس ,و ددراق السددوق باألسددهم تنتيب دةً
لسيادة رؤوأ اموال الشركات ما تنتج عنا اتنخفاف سعار األسهم

فضدالً عدددم ربدس سددعر السدهم بنتيبددة تدداول عدددداً مد الشددركات,
التددي لددم تقدددم ا فصدداحات السددنوية ,وقددد كددا االتبدداا العددام لنمددو
مؤشر السوق ( ،5.83تنقطة.
تذبذب العالقة بي مؤشر األسعار وحبم االستثمار الخدا ,
فكاتن موجبة خدالل األعدوام (0211 -0228 – 0222 – 0226
–  ,،0215 – 0211فيمددا ارتبطددا بصددورة معاكسددة فددي األعددوام
( ،0213 – 0210 – 0212 – 0229 – 0225ج قيمددددددددددددددددة
األسدددهم تتدددت ر بشدددكل كبيدددر بدددالمتغيرات والظدددرو االقتصدددادية
المحيطددة كددو السددوق المددالي يتفاعددل مددع البي ددة االقتصددادية فهددو
يتت ر بتدمات السوق المالية وتغيدرات اسدعار األسدهم بسدبب كثيدر
م العوامل االقتصادية كالعرف والطلب على األسهم ,فقد تتدت ر
قيمة األسهم فدي حالدة ديدادة و اتنخفدا الطلدب عليهدا والمسدتثمر
يطم دائما ً الى ديدادة قيمدة اسدهما ,كدذلل تتدت ر بالتضدخم اج عندد
التضخم ترتفع األسعار مما يترع راً سلبياً على قيمة األسدهم أل
سدددعر الفائددددة سددديرتفع كدددتجراء لتخفيدددف التضدددخم ,وذدددذا يبعدددل
المسددتثمر فددي حالددة عدددم ا م نددا علددى اوراقددا الماليددة ,وال سدديما
ويلة األجل ,وذكدذا بالنسدبة لنمدو النداتج المحلدي ا جمدالي الدذي
يتناسدددب رديدددا ً مدددع قيمدددة األسدددهم والتدددت ير تنفسدددا يكدددو للنمدددو
االقتصادي.
 .6مؤشر عدد الشركات المدرجة والمتداولة
يبددي ذددذا المؤشددر عدددد الشددركات المسدداذمة التددي اسددتوف
شرو االدرا وتدم تسدبيلها فدي سدوق العدراق لدسوراق الماليدة,
وذو يوض مدى جاجبية السوق للمستثمري البدد ,ويظهدر حبدم
السوق ,لك لكي يعكس ذذا المؤشر حقيقة السوق ال بد يرافقدا
استخدام مؤشر القيمدة السدوقية للدتمك مد معرفدة حصدة الشدركة
م ر سمال السوق ,فقد يكو عدد الشركات المدرجدة كبيدراً جدداً
بيددد ا القيمددة السددوقية لتلددل الشددركات ض د يل والعكددس بددالعكس.
بينما يقصدد بالشدركات المتداولدة شدركات القطاعدات االقتصدادية,
التددي تقددوم بعمليددة التددداول الفعلدديا ألسددهمها داخددل السددوق مدد
مبمو الشركات المدرجة ,لدذا يوضد ذدذا المؤشدر مددى القددرة
االستيعابية للسوق.
وم خالل لقاء الضدوء علدى بياتندات البددول ( ،1تنالحد ا
المدددة م د  0221الددى  0228شددهدت ديددادات متوافددلة فددي عدددد
الشركات المدرجة م ( ،82شركة الى ( ،91شركة ,فيما شدهدت
المدة التالية ( ،0215 – 0229تراجعاً _ ما عدا عام  0211الذي
شدهد ديددادة بنسدبة ( ،%0.1ج اتنخفددا عددد الشددركات تنهايدة ذددذا
المدة الى ( ،26شركة مدرجة فقس .ويرجع السبب في ارتفا عدد
الشدددركات فدددي بعدددا السدددنوات الدددى اتنددددفا مختلدددف القطاعدددات
االقتصددادية تنحدددو المشددداركة فددي السدددوق وتوجههدددا تنحدددو االدرا
والتداول ,وتوفر بي ة مستقرة تنسبيا ً مشبعة على االستثمار ,االمر
الذي اتنعكس على شطب عدداً م الشركات المدرجة ألسبا عدة
منهددا امتناعهددا ع د تقددديم بياتنددات االفصددا السددنوية وعدددم تلبيتهددا
لمتطلبددات التددداول ا لكتروتنددي وا يدددا المركددسي ,ولكوتنهددا لددم
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كاتن د العالقددة بددي المتغيددرات الددثال موجبددة بصددورة عامددة
فالسيدادة فددي عدددد الشددركات سدتنعكس بطبيعددة الحددال بسيددادة حبددم
االستثمارات ,تنتيبةً لتت ير ذذا السيادة في ارتفا حبدم التدداوالت
والقيمة السدوقية وبشدكل خدا المؤشدر العدام لسسدعار ,وذدذا مدا
يبعل السدوق كثدر جدذبا ً لالسدتثمارات ,بينمدا اختلد ذدذا العالقدة
خدددددالل األعدددددوام ( ،0211 – 0213 – 0210 – 0226بسدددددبب
الظددرو االقتصددادية واألمنيددة والسياسددية يددر المواتيددة فددي تلددل
السنوات.

تلتسم بقاتنو األوراق المالية وكثرة مخالفاتها ,وكا االتبداا العدام
للنمو سالبا ً بلغ ( ،2.21شركة.
ما بالنسبة لمؤشر عدد الشركات المتداولدة كدا االتبداا العدام
للنمو ( ،2.33-شركة ,فقد ارتفع عدد الشدركات مد ( ،59شدركة
متداولددة عددام  0221الددى ( ،89شددركة عددام  ,0228ولك د ر ددم
التوجددا تنحددو التددداول فددي السددوق ال اتننددا تنالحد ا السيددادة خددالل
ذذا المددة قدد بقيد مقتصدرة علدى شدركات القطاعدات تنفسدها دو
دخدول قطاعدات جديدددة الدى السددوق ,دم اسددتمر عدددذا بالنقصددا
ليصددل الددى ( ،22شددركة عددام  0213تنتيب دةً لتوقددف تددداول سددهم
الشركات التي لم تسدد التساماتها الماليدة تبداا السدوق ,وتلدل التدي
تتخرت ع تقديم بياتناتها المالية و حساباتها الختامية و يرذا مد
ا فصدداحا السددنوية فددي الوقد المحدددد ,بينمددا ارتفددع عددددذا الددى
( ،21شددركة متداولددة عددامي  0211و  0215بسددبب بدددء التددداول
بتسهم شركتي واحدة سياحية و خرى دراعية مقابل التوقدف عد
تداول سهم حدى الشركات الصناعية.

 .7مؤشر العمق المالي
يعبددر مؤشددر العمددق المددالي عدد توسددع حبددم سددوق العددراق
لدسوراق الماليدة و ذميتدا فدي االقتصداد المحلدي ،كوتندا يبدي مددى
قدرة السوق على المساذمة في دعدم عمليدة النمدو االقتصدادي مد
خالل احتسا حبم القيمة السدوقية الدى النداتج المحلدي ا جمدالي,
ويحتسب العمق المالي عبر المعادلة التالية  :مؤشر العمدق المدالي
= (القيمة السوقية .122 * ،GDP /

جدول ( ،0مؤشر العمق المالي في سوق العراق لسوراق المالية للمدة ( 0215 - 0221ترليو دينار،
FDI

معدددددددددددددل
النمو %

1

2

3

4

5

6

7

8

2004

1.716

...

53.235

...

3.2

...

0.436

...

2005

3.16

84.1

73.534

38.1

4.3

33.3

0.759

74.0

2006

1.949

-38.3

95.588

30.0

2.0

-52.6

0.565

-25.5

2007

2.129

9.2

111.456

16.6

1.9

-6.3

1.231

118.0

2008

2.283

7.2

157.026

40.9

1.5

-23.9

2.232

81.3

2009

3.125

36.9

130.643

-16.8

2.4

64.5

1.889

-15.4

2010

3.446

10.3

162.065

24.1

2.1

-11.1

1.654

-12.4

2011

4.93

43.1

217.327

34.1

2.3

6.7

2.490

50.5

2012

5.597

13.5

254.225

17.0

2.2

-2.9

4.192

68.4

2013

11.476

105.0

273.588

7.6

4.2

90.5

6.322

50.8

2014

9.546

-16.8

258.901

-5.4

3.7

-12.1

5.805

-8.2

2015

12.365

29.5

191.716

-26.0

6.4

74.9

4.325

-25.5

االتبددددداا العدددددام
للنمو

2.93

السنة

القيمدددددددددددددددددة معدددددددددددددل
النمو %
السوقية

GDP

18.75

معدددددددددددددل العمددددددددددددددددق معدددددددددددددل
النمو %
النمو  %المالي

0.17

02.5
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بالنظر الى البياتنات المالية الواردة في البدول ( ،0تنالحد
مؤشر العمق المالي اتسم بالتذبذ والتترج ما بي االرتفا تارة
واالتنخفددداف تدددارةً خدددرى ,خدددالل السدددنوات (– 0229 – 0225
 ،0215 – 0213 – 0211ارتفددع المؤشددر عندددما حققدد القيمددة
السدوقية معدددل تنمدو علددى مندا بالنسددبة الدى  ,GDPارتفاعهددا ذددذا
يشير الى حدو تنمو على المديي المتوسدس والطويدل ,ر دم جلدل
يبقى حبم السوق فدغيراً مقارتندة مدع حبدم االقتصداد الكبيدر .مد
جهددة خددرى شددهد ذددذا المؤشددر اتنخفاض داً فددي األعددوام (– 0226
 ،0211 – 0210 – 0212 – 0228 – 0222ج تطدددددور حبدددددم
 GDPبنسددب فاق د تنسددب السيددادة الحافددلة فددي رسددملة السددوق,
وربما يعسى جلل الى كدو سدوق العدراق لدسوراق الماليدة واحددة
م األسواق الحديثة الناش ة ,وارتفدا  GDPبسدبب االرتفدا فدي
سعار النفس ,وكا االتباا العام لنمو العمق المالي موجبدا ً وبنسدبة
(.،%2.12
عندددد تحليدددل العالقدددة بدددي مؤشدددر العمدددق المدددالي واالسدددتثمار
الخا تنلح وجود عالقدة موجبدة بينهمدا خدالل األعدوام (0225
–  ،0211 – 0213 – 0211 – 0212 – 0226حيث ّ اتسدا
مؤشر العمق المالي يعمل على تحريل عبلة النمو االقتصادي مدا
يوفر واقع اقتصادي جداج لفدر االسدتثمار المتاحدة ,فيمدا كدا
االرتبا بينهما عكسيا ً فدي األعدوام (– 0229 – 0228 – 0222
 ,،0215 – 0210وذددددذا األمددددر يعبدددددر عدددد الوضددددع األمندددددي
واالقتصددادي يددر المسددتقر فددي العددراق ,ولدديس راجعداً الددى مددور
تنظرية اقتصادية ابتة.

االطار العملي
يياغة وتوييف النموذج
اوال :النماذج القياسية
 .1يياغة النموذج القياسي
فددي ذددذا المبحددث سدديتم تحليددل العالقددة بددي متغيددرات سددوق
العراق لسوراق المالية وا رذا في االستثمار االجنبي المباشر م
خددالل بندداء اتنموججددا قياسدديا لبيددا تلددل العالقددة  ,باالعتمدداد علددى
التقدير الخطدي وفدق ريقدة المربعدات الصدغرى االعتياديدة التدي
تعطي افضدل تقددير خطدي يدر متحيدسا باالعتمداد علدى البرتندامج
ا حصائي  E-Views9والتي تتخذ الصيغة التالية:
FDI= Bo+ B1Xi+………+ BnXn
حيث ا -:



 :المتغيدددددر التدددددابع,

المستقل,

1

0

 :يمثدددددل الثابددددد ,



 :المتغيدددددر

 .2توييف متغيرات النموذج
اخضددع المتغيددرات الددواردة فددي البدددول  1و 0الددى توفدديفها
بشكل يتناسب مع بيعة دالة االتنحدار وبالشكل االتي :
المتغير التابع االستثمار األجنبي المباشر FDl
المتغيرات التوضيحية :
 :Nالمتغير المستقل (عدد األسهم المتداولة،
 :MVالمتغير المستقل (القيمة السوقية،
 :TVالمتغير المستقل (حبم التداول،
 :NCالمتغير المستقل (عدد العقود المنفذة،
 :MPالمتغير المستقل (مؤشر األسعار،
 :Rالمتغير المستقل (عدد الشركات المتداولة،
 :DEPالمتغير المستقل (العمق المالي،
 :Uiالمتغير العشوائي
 .3التواعات النظرية واختبار النموذج
قبدددل اختبدددار النمددداج القياسدددية البدددد مددد توضدددي توقعدددات
النظريدددات االقتصدددادية حدددول بيعدددة العالقدددات بدددي المتغيدددرات
المسددتقلة والتابعددة سدديما فددي ظددل الظددرو االعتياديددة ,فددي سددبيل
مقارتنتهددددا مددددع النتددددائج المتحصددددلة مدددد مبموعددددة االختبددددارات
االحصائية والقياسية ,م خالل النظرية االقتصادية يمك تحديدد
اتباذددات العالقددات بددي المتغيددرات االقتصددادية ,ج تبددي فددروف
النظرية االقتصادية اتباا العالقة فيما كا موجباً و سالباً تبعداً
لنتيبة تت ير المتغيرات االقتصادية في العالقة المدروسدة ,وتنظدراً
لذلل افترف الباحث ما يتتي -:
جدول ( ،0التوقعات النظرية شارات المعلمات المقدرة
االستثمار االجنبي المباشر
المتغير
عدد األسهم المتداولة
القيمة السوقية
حبم التداول
عدد العقود المنفذة
مؤشر األسعار
عدد الشركات المتداولة
العمق المالي

ا شارة
+
+
+
+
+
+
+

 :المروتنة.
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 .2تقدير النموذج
جرى تحليل اتنحددار الدالدة باالتنحددار المتعددد حيدث اخضدع
البياتندددات اوال الختبدددرا جدددذر الوحددددة لبيدددا فدددالحية السالسدددل

اسددتقراريتها تالفيددا لالتنحدددار السائددف وقددد حصددل الباحددث علددى
النتائج االتية الختبار .

جدول ( ،3تنتائج اختبار استقرارية السالسل السمنية ( ،ADFلمتغيرات سوق العراق لسوراق المالية (،0215 – 0221

باالستناد الدى البددول ( ،3وباالعتمداد علدى فتدرة بطداء (,،2
تنظددراً لعدددم اسددتقرار السلسددلة السمنيددة للمتغيددر التددابع ( ،FDIعنددد
المسددتوى تددم االتنتقددال الددى الفددرق األول ,الددذي ب ديّ سددكو كافددة
السالسل السمنية للمتغيرات المسدتقلة والمتغيدر التدابع وبمسدتويات
معنوية ( %1و ,،%5وعليا تم قبول الفرف البديل بعددم احتدواء
السالسددل السمنيددة علددى جددذر الوحدددة ,باسددتثناء ( ،MPج تنظددراً
الحتوائا على جذر الوحدة وقبول فرف العدم فقد تم االتنتقدال الدى
اختبار الفرق الثاتني الذي ظهر عندا سكو السلسدلة السمنيدة عندد
مستويات معنوية ( %1و ،%5بصيغتي اب واتباا وبدو اب
واتبدداا ,كمددا اسددتقر ( ،FDIبمسددتويي معنويددة ( %5و  ،%1تبع دا ً
لصيغتي اب وبدو اب واتبداا علدى تدوالي فدي الفدرق الثداتني.
وبعد اجراء اختبار تحليل جدذر الوحددة تدم تقددير فديغة االتنحددار
الخطدددي المتعددددد بطدددرق عددددة كالدالدددة االسدددية والخطيدددة وحصدددل
الباحث علدى افضدل تقددير وفدق الصديغة اللو اريتميدة المسدوجدة
الى تتخذ الصيغة االتية:



Log FDI= 0 + ß1 log N+ß2log MW+ ß3 log TV+
ß4 log NC+ ß5 log MP+ ß6 R+ ß7 log DEP
وكانت نتائج التقدير حسب االتي :
Regression Analysis: log FDI versus log N, log
MW, ...
log FDI = 1.82(t=0.35) + 0.074 log N(t=0.21) + 1.96
log MW(t= 2.40) + 0.053 log TV(t=0.37) - 0.780 log

)NC(t= -3.18) + 0.279 log MP(t=1.65) + 1.07 log r(t=0.97
)- 0.969 log DEP(t=-1.72

DW : 2.56092 P  0.02

F  37.56

R 2  95.9

ثانيا :اختبارات النموذج
 .1الت سير االاتيادا لالختبارات:
بعد التحقق م استقراريا السالسدل السمنيدة للنمداج المقددرة,
ومددد دددم خضددداعها لالختبدددارات االحصدددائية والقياسدددية ,يمكددد
تحليلهددا ومناقشدددة تددت ير المتغيدددرات المسددتقلة فدددي المتغيددر التدددابع
ومقارتندددة جلدددل مدددع فدددروف النظريدددات االقتصدددادية ممدددا يسدددم
بتفسدديرذا اقتصدداديا ً حيددث اظهددرت النتددائج وفقددا للمعادلددة اعددالا
وجود عالقة رديدة بدي المتغيدري المسدتقل (االسدهم المتداولدة ،
والتابع (االستثمار االجنبدي المباشدر ،ومدا يؤكدد علدى جلدل اتخداج
المعلمة ( ،β1شارة موجبة ,مما يعندي ي ديدادة فدي عددد األسدهم
المتداولدددة بنسدددبة ( ،%1يدددنعكس فدددي ديدددادة االسدددتثمار األجنبدددي
المباشددر بنسدددبة ( ,،%7.4وذدددذا مدددا يتوافددق مدددع مدددا جكرتنددداا فدددي
فروف النظريدة االقتصدادية التدي تفتدرف التدت ير ا يبدابي لنمدو
عدددد األسددهم المتداولددة فددي جددذ االسددتثمارات األجنبيددة وتفعيددل
النشا االستثماري في السوق .كما تؤكد بياتنات البدول ( ،1على
ردية العالقدة بدي المتغيدري ج رافقد السيدادة فدي عددد األسدهم
المتداولة ديادة في حبم االستثمار األجنبي المباشدر ,وجلدل خدالل
األعوام (0211 – 0213 – 0210 – 0211 – 0222 – 0225
–  ,،0215وعليددددا تتضدددد اآل ددددار ا يبابيددددة لسيددددادة االسددددتثمار
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األجنبي المباشر م خالل السيادات التي حصل في عدد األسدهم
المتداولددة ,وتحقيددق فرضددية الدراسددة المتعلقددة فيمددا يخددص وجددود
عالقددة جات تددت ير يبددابي ومعنددوي بددي ديددادة األسددهم المتداولددة
وديادة االستثمار األجنبي المباشر.

األخيددرة تنمدددو فدددي االسدددتثمارات ,ومددد دددم عددددم تحقيدددق فرضدددية
الدراسددة المتعلقددة فيمددا يخددص وجددود عالقددة جات تددت ير يبددابي
ومعنوي بي ديادة عدد العقود المنفدذة وديدادة االسدتثمار األجنبدي
المباشر.

وجددداءت االختبدددارات لتبدددي العالقدددة الطرديدددة القويدددة بدددي
االستثمار األجنبي المباشر والقيمة السدوقية حيدث ا ديدادة القيمدة
السوقية بنسدبة  %1ادت الدى ديدادة االسدتثمار بنسدبة , %196
كما تؤكد بياتندات البددول ( ،1علدى وجدود عالقدة رديدة خدالل
األعوام (0210 – 0211 – 0228 – 0222 – 0226 – 0225
–  , ،0211 - 0213وعليا تتض ار ا يبابية في االستثمار
األجنبددي المباشددر م د خددالل مؤشددر القيمددة السددوقية ,حيددث تددؤ ر
ديدددادة األخيدددرة فدددي تنمدددو االسدددتثمار ,ومددد دددم تحقيدددق فرضدددية
الدراسددة المتعلقددة بوجددود عالقددة جات تددت ير يبددابي ومعنددوي بددي
ديادة القيمة السوقية وديادة االستثمار األجنبي المباشر.

تظهر المعادلة وجود عالقة رديدة بدي المتغيدري المسدتقل
(مؤشددر االسددعار ،والتددابع (االسددتثمار االجنبددي ,،ومددا يؤكددد علددى
جلل اتخاج المعلمة ( ،β1شارة موجبة ,فدإجا ادداد مؤشدر األسدعار
بنسبة ( ،%1سو يرتفدع علدى درا االسدتثمار األجنبدي المباشدر
بنسددبة تبلددغ ( ,،%02وذددذا يتوافددق مددع النظريددة االقتصددادية التددي
تددرى فددي العالقددة بددي المتغيددري رديددة ,ج ارتفددا مؤشددر
األسعار يعني :ارتفاعا ً فدي السدوق بتكملدا ,وذدذا يسدتقطب اذتمدام
المستثمري  ,الذي يرو في جلل السبيل لتعظديم ربداحهم ,وتؤكدد
بياتنات البددول ( ،1علدى رديدة العالقدة بدي المتغيدري  ,وعليدا
تتض اال ار ا يبابية في االستثمار األجنبدي المباشدر مد خدالل
مؤشر األسعار ,حيث تؤدي السيادة في قيمدة مؤشدر األسدعار الدى
تنمو االستثمار األجنبي المباشر ,ومد دم تحقيدق فرضدية الدراسدة
المتعلقة ,فيما يخص وجود عالقة جات تت ير يبابي ومعندوي بدي
ارتفا مؤشر األسعار وديادة االستثمار األجنبي المباشر.

توضدد المعادلدددة وجددود عالقدددة رديددة بدددي بددي االسدددتثمار
االجنبي المباشر وحبم التداول وما يؤكد على جلدل اتخداج المعلمدة
( ،β1شددارة موجبددة ,لددذا كلمددا ارتفددع حبددم التددداول بنسددبة (،%1
كلمددا ارتفددع بالمقابددل االسددتثمار األجنبددي المباشددر بنسددبة (,،%53
مما يظهر فدحة الفرضدية االقتصدادية ج ّ ديدادة حبدم التدداول
يعد محرّع لسوق ومحفّدس لالسدتثمارات سديما األجنبيدة .كمدا تؤكدد
بياتنددات البدددول ( ،1علددى رديددة العالقددة بددي المتغيددري وعليددا
تتض د اآل ددار ا يبابيددة لسيددادة االسددتثمار األجنبددي المباشددر م د
خالل السيادات التي حصدل فدي حبدم التدداول ,وتحقيدق فرضدية
الدراسددة المتعلقددة فيمددا يخددص وجددود عالقددة جات تددت ير يبددابي
ومعندددوي بدددي ديدددادة حبدددم التدددداول وديدددادة االسدددتثمار األجنبدددي
المباشر.
تفتدددرف النظريدددة االقتصدددادية وجدددود عالقدددة يبابيدددة بدددي
االسددددتثمار األجنبددددي المباشددددر وعدددددد العقددددود المنفددددذة ,ولكددددد
االختبارات شارت الى مكاتنية عدم تت ير األخيرة في االستثمار
فيمددا لددو اتنخفضدد عوائددد األسددهم و تراجعدد األسددعار .وتؤكددد
بياتنددات البدددول ( ،1علددى وجددود عالقددة متذبذبددة بددي المتغيددري
رديدة خدالل األعدوام (0225
خالل المدة المدروسة حيث كاتند
–  ،0211 – 0210 – 0211 – 0228 – 0226وعكسية خدالل
األعددددددوام ( ,،0215 - 0213 – 0212 – 0229 – 0222ومددددددا
تسددبب فددي خددرو ذددذا العالقددة عدد كوتنهددا رديددة يرجددع الددى
اتنخفاف عدد العقود المنفذة فدي بعدا السدنوات ر دم كوتنهدا جات
قيم عالية دادت مد حبدم االسدتثمار األجنبدي المباشدر ,وبدالعكس
حيث في سنوات خرى ارتفا عدد العقود المنفذة لم يرافقدا ابدرام
ففقات جات قيم عالية مما اتنعكس في تراجع االسدتثمارات ,وذدذا
اتض م خالل النتائج ا حصائية التدي بيّند اتنعددام العالقدة بدي
االستثمار األجنبي المباشر وعدد العقود المنفذة.
وعليا لم تتض ار ا يبابية في االستثمار األجنبي المباشر
م د خددالل مؤشددر عدددد العقددود المنفددذة ,حيددث لددم ينددتج ع د ديددادة

وضّ دددح النظريدددة االقتصدددادية الدددى التدددت ير ا يبدددابي لعددددد
الشدددركات المتداولدددة فدددي االسدددتثمار األجنبدددي المباشدددر اج ديدددادة
الشدركات بنسدبة  %1يدؤدي الدى ديدادة االسدتثمار بنسدبة %122
 ,وذذا ما تؤكد ا بياتنات البدول ( ،1في وجود عالقة ردية بدي
رديدددة خدددالل
المتغيدددري خدددالل المددددة المدروسدددة حيدددث كاتنددد
األعوام (0213 – 0212 – 0229 – 0228 – 0222 – 0225
وعليدددا تتضددد األ دددار ا يبابيدددة فدددي االسدددتثمار
– ،0215
األجنبددي المباشددر م د خددالل مؤشددر عدددد الشددركات المتداولددة ,ج
تؤ ِّد ديادة األخيدرة الدى تنمدو االسدتثمار ,ومد دم تحقيدق فرضدية
الدراسددة المتعلقددة فيمددا يخددص وجددود عالقددة جات تددت ير يبددابي
ومعنددوي بدددي تنمدددو عددددد الشددركات المتداولدددة وديدددادة االسدددتثمار
األجنبي المباشر.
ر دددم افتدددراف النظريدددة االقتصدددادية لطرديدددة العالقدددة بدددي
االستثمار األجنبي المباشر والعمدق المدالي ,ال اتنهدا بيند امكاتنيدة
عدم تت ير األخير في االستثمار األجنبي المباشدر فدي حدال مدارأ
البلد التضييق القاتنوتني على المستثمري األجاتنب ,و جا مدا عداتنى
البلددد م د التددتدم األمنددي و السياسددي ,وتؤكددد بياتنددات البدددول (،0
على وجود عالقة متذبذبة بي المتغيدري خدالل المددة المدروسدة,
رديدة خدالل األعدوام (– 0212 – 0226 – 0225
حيدث كاتند
 ،0211 – 0213 – 0211وعكسدددية خدددالل األعدددوام (– 0222
 ,،0215 – 0210 – 0229 – 0228وقددددد يعدددددود السدددددبب فدددددي
خددرو ذددذا العالقددة ع د كوتنهددا رديددة الددى اتنخفدداف العمددق
المددالي خددالل األعددوام ( ،0210 – 0228 – 0222رافقددا ارتفددا
فددي القيمددة السددوقية ممددا تسدددبب فددي ارتفددا االسددتثمار األجنبدددي
المباشر ,وقد رافق ذذا االرتفا في العمدق المدالي عدامي (0229
–  ،0215تراجعدا ً فددي حبددم الندداتج المحلددي االجمددالي اتنعكددس فددي
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اتنخفدداف االسددتثمار األجنبددي المباشددر وتبع داً لددذلل اختل د العالقددة
بينهما في تلل السنوات ,وذذا اتض م خالل النتدائج ا حصدائية
التي بيّن اتنعدام العالقة بدي االسدتثمار األجنبدي المباشدر والعمدق
المالي.
وعليددا لددم تتض د اال ددار ا يبابيددة فددي االسددتثمار األجنبددي
المباشددر م د خددالل مؤشددر العمددق المددالي ,حيددث لددم تددؤ ر ديددادة
األخيددرة فددي االسددتثمار ,وم د ددم عدددم تحقيددق فرضددية الدراسددة
المتعلقة فيما يخص وجود عالقة جات تدت ير يبدابي ومعندوي بدي
ديادة العمق المالي وديادة االستثمار األجنبي المباشر.
 .0االختبارات اإلحيائية والقياسية
 .اختبار  :(t-Test) tلبيا معنوية المعالم المقدرة وعند مقارتندة
قيمة * tالمحتسبة  ,مع مثيلتها البدولية لمتغيرات النمدوج
وبدرجددددة حريددددة  n-k-1وعنددددد مسددددتوى معنويددددة  %1و%5
و %122تنبدددد تفدددوق القيمدددة المحتسدددبة علدددى البدوليدددة عندددد
مستوى معنوية  %12والبالغة البالغة  1.63ال ربعة متغيدرات
ذدي القيمددة السدوقية والعقددود المنفدذة ومؤشددر االسدعار والعمددق
المالي ,فيما لم تسبل معنوية ال ة متغيرات اخرى ولك عندد
اختبار معنوية النموج المقدر ككل حسب اختبار . F-test
 .معامددل التحديددد ( : ،R2يشددير النمددوج الددى القددوة التفسدديرية
العاليددة بمقددددار  %98ممدددا يددددل علدددى ا االسدددتثمار األجنبدددي
المباشر يتت ر بشدكل كامدل بدالمتغيرات المسدتقلة المدروسدة اج
ا  %98م التغيرات فدي االسدتثمار االجنبدي ترجدع الدى حدد
كبير للتغيرات الحافلة في مؤشدرات السدوق المدالي لدسوراق
المالية في العراق.
2

ت .اختبددار معامددل التحديددد (  :، Rيشددير ذددذا االختبددار القدددرة
التنبؤية العالية للنموج والتي بلغ . %95
 .اختبددار  : F- Testعنددد مقارتنددة قيمددة (* ،Fالمحتسددبة البالغددة
 ,37.56مددع قيمتهددا البدوليدة عنددد مسددتوى معنويددة =%1:
 1.89تنبددد  F*< Fاكبددر مد القيمددة البدوليددة لددذا تنقبددل
الفرضدددية البديلدددة وتندددرفا فرضدددية العددددم ممدددا يعندددي توفيدددق
الباحث باختيار النموج ككل ومعنويدة النمدوج ككدل وذدذا مدا
ا بتتدددا قيمدددة احصددداء  P-Valueالمرافقدددة اج كاتنددد اقدددل مددد
مستوى معنوية .%5
 .اختبار (: Durbin – Watson test ،DW
تنالحددد ا قيمدددة اختبارددد (* ،D.Wتشدددير الدددى عددددم وجدددود
مشكلة ارتبا جاتدي بدي المتبقيدات العشدوائية اج بلغد 2.56092
حيث وقدو المعلمدة فدي منطقدة عددم الحسدم وبالتدالي الحكدم علدى
عدم وجود مشكلة ارتبا جاتي.
Dl=0.203≤ 2.56092≤ du = 3.005

االستنتاجات والتوييات
االستنتاجات
 .1مددد خدددالل تحليدددل بياتندددات المددددة السمنيدددة المدروسدددة تنبدددد
االسدتثمار األجنبددي المباشددر منددذ عددام ( ،0215 – 0221اتخددذ
اتباذاً تصاعدياً حيث ارتفدع مد ( 322الدى  ،5131.0مليدو
دوالر ,وجلل بالر م مد تذبذبدا تنتيبدةً لسحددا التدي مدر بهدا
البلد خالل تلل المدة.
 .0تظهددر تنتددائج دالددة اتنحدددار النمددوج المقدددر تطددابق خمسددة م د
تنمدداج سددوق العددراق لدددسوراق الماليددة مددع اشددارة التوقعدددات
االقتصددادية  ,ممثلددة بمؤشددرات عدددد األسددهم المتداولددة ,حبددم
التدددداول ,القيمدددة السدددوقية ,مؤشدددر األسدددعار ,عددددد الشدددركات
المتداولددة ,مقابددل عدددم معنويددة النمدداج عدددد العقددود المنفددذة
,العمق المالي .
 .3تعود سبا فشل بعا النماج المقدرة الى جملة م العوامدل
الخارجيدددة الطارئدددة مددد بردذدددا تددددذور األوضدددا األمنيدددة
وحدو األدمدات الماليدة واالوضدا السياسدية يدر المسدتقرة
فض دالً ع د ددر فددغر المدددة السمنيددة المدروسددة حيددث اعتمددد
بياتنات االستثمار االجنبي خالل تلل المدة فقس وعددم توافرذدا
خالل الفترات السابقة .
 .1بيّن النتائج مؤشر القيمة السوقية كثر تنماج سوق العراق
لسوراق المالية تت يراً ,ج ارتفاعا بنسبة ( ،%1تدؤدي الدى
ارتفا االستثمار األجنبي المباشر بنسبة .%196
التوييات
 .1ضرورة معالبة المشاكل التي تسدبب فدي عددم معنويدة بعدا
النماج المقدرة لسوق العدراق لدسوراق الماليدة ,ومد دم عددم
ظهارذا لس ر ا يبابي للتحرر المالي في االسدتثمار األجنبدي
المباشر ,وجلل عبر -:
 تفعيل قواتني االستثمار والسدعي الدى تدوفير االسدتقرار األمندي
لينعكس بصورة يبابية في مستويات القيمة السوقية.
 رفع الحد األدتنى لقديم الصدفقات المعقدودة ,ليظهدر عددد العقدود
المنفذة حقيقة التطور الحافل في السوق.
 .0تطدددوير سدددوق العدددراق لدددسوراق الماليدددة وتفعيدددل دورا فدددي
االقتصددداد العراقدددي علدددى اسددداأ ا السدددوق الماليدددة الكفدددؤة
والفعالة ,في ظل ظرو التحرر المالي ,قادرة على استقطا
المسيد م رؤوأ األموال األجنبية.
 .3متابعددة جددراء مثددل ذددذا الدراسددة ولكدد لمدددة دمنيددة دددول
وبمتغيدرات خددرى مد جددل التعمددق كثددر فددي ذددذا الموضددو
الذي فب ينال اذتمام لب دول العالم ,ولكوتنا جا فائددة فدي
خدمة االقتصاد والمبتمع.
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