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المقدمة:

رييهد العييال نهاييية المييرن الماضييي تيي يرات لوهرييية مسييت اللوان ي

السياسييية ،وااللتماعييية،

والثمافي يية ،واالقتصي ييادية .ولي يير مي يين خللهي ييا تس ييارب وتيي يير االني ييدما والتكامي ييل اليييدوليين فيييي

اللواني ي

المتنوع يية ملس ييد ل ييذلت ه يياهر العولم يية ف ييي ص ييورتها اليالي يية .وق ييد ك ييان لللاني ي

االقتصي ييادي ااثي يير اللي ييار في ييي انتري ييار هي ييذه الهي يياهر لفضي ييل تمليي ييل ي ي يوال انتمي ييال السي ييل

والخييدمات ورشوأل اام يوال عل يير الييدول ،كم ييا لييدأت تل يير أدوات مالييية لدي ييد لتسييهيل هييذا

التيدفق ،غيير إن تليت التييوالت واثارهييا أاليلاليية علي العدييد ميين اليدول ،فيي م ارييل معينيية،
ل تخل من نما ص كلير تللورت فيي اا ميات الماليية التيي طييت فيي عميد التسيعينيات ،مميا
لعييل التفكييير ينص ي

عل ي الكيفييية التييي يمكيين لهييا االسييتفاد ميين المي ي ات المتوقعيية وتفييادي

المسيياوا المل ميية لهييذا التييييير .وفييي هييل هييذه التي يوالت ليير أثيير أس يواق المييال فييي النهييا

المالي مما دف لالعدييد مين اليدول الناميية إلي خليق هيذه ااسيواق ،أو دعي ااسيواق الما مية،
لتماري التييرات العالمية من لهة ،والستمطا رشوأل ااميوال سيوا ا علي المسيتوا الميليي
أ الدولي من لهة أخرا .وعل ذلت فمد اهتمت هذه الدراسة لهذا الموضوب مين خيلل تتلي
تأثيرها في النمو االقتصادي في العراق.
إشكككالية الدراسككة :تسييه ااس يواق المالييية لرييكل فعييال فييي اسييتمطا

رشوأل اام يوال ميلي ي ا

ودولي ا ،غير إن أثر الذي تتركه هذه ااسواق يتفاوت لين الدول .ففي الوقيت اليذي تسيه فييه
هييذه ااسييواق فييي اسييتمطا

اام يوال فييي الييدول المتمدميية ف ي ن عملهييا مييا ي ي ال يوالييه عملييات

كثير في الدول النامية ومنها العراق.
فرضككية الدراسككة :إن تيدييد مسييتوا نمييو ااسيواق الماليية وتطرهييا لييه تيأثير فعييال فييي تيميييق
النمو االقتصادي في العراق.
أهمية الدراسة :تكمن أهميية هيذه الد ارسية فيي يداثية االهتميا لموضيوب ااسيواق الماليية عنيد
لع ي

الييدول النامييية .ويعييود تييأخر االهتمييا لهييذه ااسيواق فييي تلييت الييدول إلي أنهييا تعيد ثميير

تطييور النهييا ال أرسييمالي ،ممييا لعييل العديييد ميين الييدول العرلييية تتريييي فييي إنرييا مثييل هييذه

ااس يواق إمييا انهييا ل ي تسييتو

الرييروط الل ميية ئنرييا ها أو ان اقتصيياداتها كانييت مولهيية،
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ومي التيييول الييذي رييهده العييال فييي العمييد ااخييير ميين المييرن العريرين ،لييدأ التفكييير فييي إنرييا

هذه ااسواق ووض اآلليات لتيميق االندما في االقتصاد العالمي.
هدف الدراسة :تتمثل أهدا

الدراسة لالنماط اآلتية:

 تيدي ييد م ييدا تط ييور أسي يواق الم ييال م يين منطل ييق ااهمي يية الميوريي ية الت ييي أصييليت لهييذه
ااسيواق فييي تعل ية المييدخرات الميلييية والخارليية وتوليههييا نييو المطاعييات االقتصييادية

ااكثر كفا .

 توضيح الية عمل ااسواق المالية وتيديد أثرها في التنمية االقتصادية.
المنهجيككة المتبعككة :لييرا اعتميياد الميينهو الوصييفي التيليلييي فييي الملايييي الثلثيية للوصييول
ميين الد ارسيية ،وقييد تناولييت الد ارسيية الموضييوب لالتيليييل ميين خييلل ثلثية ملايييي تنيياول

للهييد

المليي ااول أنواب أسواق المال ووها فهيا ،وتنياول الملييي الثياني مشريرات تطيور ااسيواق
المالية .أما المليي الثالي فمد تناول تأثير تطور هذه ااسواق عل النمو االقتصادي.

املبحث األول

أسواق املال :أنواعها ووظائفها

تع يير ااسي يواق لأنه ييا المك ييان ال ييذي يك ييون في ييه االلتم ييا ل ييين عارض ييي سلعي يية معين ييه

وطاللها ،ويشدي التفاعيل ليين قيوا العير

والطلي

إلي تيدييد سيعر السلعيية المتداوليية ،غيير

أن عاميل المكييان فييي تيدييد السييوق ليدأ يتلري مي تطييور االتصياالت التييي أدت إلي عييد
إل امي يية يضييور المتعيياملين فييي ااس يواق للميييا لعملييياته وهييو مييا ينطلييق عل ي أس يواق رأأل
المال ،ويرتلط االستثمار اليميميي لاالسيتثمار الميالي ،فميمية ااصيول الماليية للريركات تعتميد

ااصول اليميمية لهيا ،إذ ييشدي اسيتخدا ااصيول اليميميية فيي العمليية ائنتاليية إلي تو يي

الييدخل النيياتو عيين هييذه العملييية فييي رييكل أصييول مالييية( .)1وتييوفر أس يواق رأأل المييال عملييية

انتمال التدفمات لين اافراد لييي تتيمق العلقة لين االستثمار اليميمي واالستثمار المالي.

ويمكيين النهيير إل ي سييوق رأأل المييال عل ي أنييه نهييا لتلمي ي الم يوارد المالييية وتيويلهييا

وتخصيصي ييها ،ويمي ييو هي ييذا النهي ييا لتلمي ي ي رشوأل اام ي يوال مي يين الويي ييدات االقتصي ييادية ذات
1
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المالي يية وتو يعه ييا علي ي الوي ييدات االقتصاديي يية الت ييي تع يياني م يين علي ي ف ييي المي يوارد

الفي يوا

المالي يية( .)2وتنمسي ي أسي يواق رأأل المي ييال إلي ي س ييوق نمي ييدي يتسي ي لمص يير ألي ييل االس ييتيماق ف ييي
العمليي ييات الت ييي يتضمنهي ييا ،وس ييوق مالي ييي يه ييت ع يياد لالعمليي ييات طويلي يية اال ييل .إال أن ييه م يين
الصعول يية وض ي يييدود لييين السوقي يين فييي هييل تيييول لع ي

العملي ييات المصي يير االييل إل ي

عملي ييات متوسط يية أو طويل يية اال ييل أو العكييأل .وهنييات عييد تمسيييمات اس يواق المييال تتمثييل

لاآلتي(:)3

 .1السوق النقدية

يع ييد الس ي ييوق النمي ييدي أقي ييد أسي يواق رأأل الم ي ييال ،إذ أرت ييلط لههي ييور ااوراق النمديييية،

والس ييوق النم ييدي ه ييو سي ييوق للتمويي ييل المص ييير اال ييل يك ييون في ييه ت ييداول اادوات المالي يية

المصييير االييل .وتم ييو اللنييوت المرك ي يية لكييل للييد لمهم يية تنهيي ي العمليييات المدرل يية فييي
السييوق النمييدي ،وتتعامييل فييي هييذه السييوق اللنييوت التلارييية التييي تمييو لاستثمييار فوا ضييها
وتيصيل ايتيالاتهيا من السوق النميدي اعتمادا عل ايتياطياتها ليدا اللنت المركي ي.

وم ييا يميي ي السي ييوق النمي ييدي ه ييو أن يي ييد المخ يياطر في ييه أق ييل م يين تل ييت الت ييي تميي ي

ااس يواق المالي يية ،فمصيير االييل وسرع يية التييداول ،فض يلا عيين كييون اادوات االسييتثمارية

صييادر عيين اليكومييات ،تلييت العوامييل لميعي ا تعي

السوق من ييي انخفا

الضييمانات الممنوييية للمتعيياملين فييي

مخاطير نكي المدين الت اماته.

 -2السوق المالي

يمثل السيوق المالي سوق ا طويلية االل يلري فيها إصيدار ااوراق المالييية وتيداولها

ميين أسهي ي وسييندات ،فض يلا عيين المنتلييات المالي يية اللديييد  ،ويكييون فييي الس ييوق المييالي
تعل ي يية الم ييدخرات م يين أص يييا

طر أصيا
2

الفي يوا

الماليي يية وتيويلهي ييا إلي ي اس ييتثمارات منتلييية ف ييي

العلي المالييي .ولتيمييق هيذه اليايية تميو اليكوميات والمشسسيات العامية

د .أريير ميمييد دواليية ،تكامييل ااس يواق المالييية العرلييية افيياق وتيييديات ،ليييي ممييد إل ي مييشتمر المضييايا

الملية للقتصاديات النار ة في لي ة ااعمال اليديثة للمد ( )05-01ألريل  ،0229عمان ،0229 ،ص

.5
3

http://www.kantakji.com/media/20/9075.doc
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والخاص يية ل ص ييدار ااوراق المالي يية لي يير

تيطي يية العلي ي وتموي ييل المر يياري الض ييخمة

لالنسييلة لليكومييات ،والتوس ي فييي المريياري الما ميية أو الميييا لاسييتثمارات لديييد لالنسييلة

للمشسسات .وتنمسي السوق المالي عاد إل سوق أولي وسوق ثانوي.
 السوق ااولي :يكون في السوق ااولي إصيدار ااوراق المالييية اول مير  ،فيليري تيوييل
المدخي يرات إلي ي م يوارد مالي يية طويليية االييل تسييتفيد منه ييا اليكومييات والمشسسييات العاميية

والخاصية ،ومماليل تيصيل تلت الموارد يكون إصدار أوراق ماليية تطير للكتتيا  .وتميو
المشسسات المالية المتخصصية – عياد لنييوت االسيتثمار -لمهمية الوساطيية ليين مصيدري
ااوراق الماليية والمستثمرين فيها.
 السوق الثانوي :يلري في السوق الثانوي تيداول ااوراق المالييية المصيدر سيلفا فيي السيوق
ااولي ييي ،وتعم ييل الس ييوق الثاني ييوي علي ي تيمي ييق السيولي يية وتنر يييط الم ييدخرات .أم ييا عنص يير

السيولية ف ن تيميمها يضمن للمستثمر يريية تداول ااوراق الماليية ليعي ا أو ري ار ا ،ومين ثي
يضمن له المدر عل االيتفاه لالميي الماليية أو التخليص منهيا في أي وقت ،وأمييا عملييية
تنريي ييط الم ييدخرات فتض ييمن استم ارريي يية السي ييوق ااولي ييي لوها ف ييه لفضي ييل المعلوميييات الت ييي

يوفرهيا السيوق الثانيوي يول المي ي المالييية التيي أصيدرها السييوق ااولييي( .)4وتتميي السيوق
الث ييانوي لالنر يياط ممارن يية لالس ييوق ااولي ييي .وتنمسي ي ااسي يواق الثانوي يية إلي ي أسي يواق منهم يية
وأخييرا غييير منهميية ،إذ تض ي السييوق المنهميية اللورص ييات التييي تخض ي لم يوانين وتييدالير
تنهيمي يية تر يير عل ي سيرهي ييا وقل ييول إد ار ااوراق المالييية فيه ييا هيييأت متخصصييية .أمييا

ااسواق غير المنهمية فليأل لهيا مكيان ميدد للتداول وتعير التعياملت فيهيا لالتعياملت
عل ي ي المنضي ييد Counter

the

 ،Overوتمث ييل ااوراق الماليي يية غي يير المسللييية ف ييي

اللورص يية الرسمي يية أه ي المنتل ييات المالي يية المتداول يية له ييا ،السيييما السييندات ،إال أنييه يكييون
تداول ااسهي علي نطاق ضيق في هذه السوق .ونه ار لعيد تميدها لالمكييان ،في ن تيديييد
أسع ييار التعيياملت فييي ااس يواق غييير المنهم يية يكييون وفم يا للمفاوض ييات التييي تلييري لييين
اللا ي والمرتيري ،وتتمي هذه ااسواق لرلكية متطور مين االتصياالت تسيه فيي التخفيي

من أعليا التعاملت.

Ross LEVINE, “spur of stock market”, in Finance & Development, Vol. 33,
N°1. Mars 1996, p 16.
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وظائف أسواق رأس المال

إن أدا المطيياب المييالي لييه ارتليياط رييديد الصييلة لاسييتمرار االقتصيياد وتطييوره ،ففييي ياليية

انتعاش دور ااعمال ،تتملص المراكل المرتلطة لالمرو

ويتيمق نراط أكلير اسيواق رأأل

المييال ممييا يسييه فييي تيميييق رليييية أكليير للمشسسييات المالييية ،لكيين العكييأل ييييدي فييي ياليية

الرك ييود االقتص ييادي( .)5وللس ييتثمار الخ يياص دور ل ييار ف ييي النم ييو االقتص ييادي ،فم ييد أثلت ييت
د ارسييات يديث يية ارتل يياط اس ييتثمارات المط يياب الخيياص ل ييالنمو االقتص ييادي ممارنيية لاسييتثمارات

المطيياب الع ييا  .ويتس يين اسي يواق رأأل الم ييال تيميييق العلق يية ل ييين تط ييور االس ييتثمارات والنمييو
االقتصادي من خلل ملموعة من الوها

إلر ها عل النيو اآلتي:
يمكن ا

 -0توفير السيولة وتنوي المخاطر
تتطلي ي

ل عي ي

المر يياري االس ييتثمارية ذات العوا ييد المرتفع يية اس ييتخدام ا كليي ي ار ل ييرشوأل
المستثمر فيها الرقالة عل مدخراته في المدا الطويل .وفيي غييا

وغاللا ما يطل
ااموال،
ا
سييولة اللورصية أو أي قنييا ماليية أخييرا لتيدعي السييولة ،في ن إقيدا المسييتثمر علي المريياري

الض ييخمة ذات العوا ييد المرتفع يية يك ييون قل يييلا( .)6غي يير أن لورص يية ااوراق المالي يية ق ييد ت ييدف

السيييولة إل ي االرتفيياب ميين خييلل توفيرهييا أص يوالا مالييية كااسييه التييي تصييدرها الرييركات فييي

س ييليل ي يياد أرس ييمالها ،كم ييا ت ييوفر س يييولة اللورص يية تخفيضي ي ا للمخ يياطر ولتك ييالي
االستثمارية في اامد الطويل.

المر يياري

وتس ييمح س يييولة الس ييوق الكلي يير للمس ييتثمر ل ييأن يس ييتعيد مدخ ارت ييه خ ييلل م ييد المر ييروب

االستثماري لركل سري ولسيهولة كليير مين خيلل اليتخلص مين ااوراق الماليية التيي ييو هيا
كل ما دعت الضرور إل ذلت .فسيولة اللورصية مين ثي تيدع االستثمييارات الطويلية االييل،
وميين رييأن هييذه المراري ي االسييتثمارية أن تسييه فييي التخصيييص اامثييل لييرشوأل ااميوال ممييا

يدع فرص النمو المستمللية(.)7

5

Bank International of Settlement (BIS), 72nd Annual Report, Washington, D.C,
2001, p 130.
 6ناه الرمري ،واخرون ،أساسيات االستثمار العيني والمالي ،دار وا ل ،عمان ،0999 ،ص .058
7
Ross levine, Sara Zevos, "Stock Market Development and Long Run Growth",
World Bank, Working Paper, N°1582, Washington, D.C, 1996, p 7.
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تأثير تطور األسواق المالية على النمو االقتصادي في العراق
لذلت إن لورصة ااوراق المالية تدع سوق رأأل المال فيي أنهيا تلعيل ااوراق الماليية

أكثر قاللية للسيولة ،ومن ث ترلي اافراد عل استثمار أمواله في ر ار ااوراق المالية.
 .0توفير المعلومات يول الرركات وتيسين إدارتها

تسييمح اللورصيية ميين خييلل السيييولة المرتفعيية لتييوفير المعلومييات يييول ااوراق المالييية

المتداوليية فييي السييوق للمسييتثمر ممييا يمنيييه صييور للممارنيية لييين ااسييعار اليميمييية والسييوقية
للورقيية ،وقييد يكييون لهييذه المعلومييات ااثيير السييللي فييي سييلوت المسييتثمر خاصيية إذا أدت إل ي
تملل ييات واسي ييعة ف ييي أسي ييعار الورقي يية المالي يية( ،)8غيي يير أن التوهي ي ي

اللي ييد للمعلوميييات يسيييمح

لاالستفاد من التخصيص اامثل للموارد المالية ومن ث الدف لعللة النمو.
الركل ()0

تمسيمات أسواق المال

المصدر:

 من اعداد اللايثة.Ross levine, Sara Zevos, Op, Cit, p 9.
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ويشثر تطور ااسواق المالية في إدار الرركات ،ففي هيل كفيا
تعامييل مييديري الرييركات م ي المرييكلت التييي قييد تعتيير

السيوق الميالي يسيهل

مسييار الرييركة ،كمييا تسييهل اتخيياذ

الم اررات التي تخد مصالح المديرين والميلت فيي الريركة علي ييد سيوا  .وعلي العكيأل مين
ذلت ،يشدي عد كفا
عد كفا

السيوق الميالي إلي التأثييير العكسيي فيي قي اررات الميديرين .ومين صيوره

السوق عد إلما ااطي ار

الخارلة عن الرركية ييول المعطييات المتعلمية لالورقية

الماليية مما ينعكأل سللا عل أسعارهيا في السوق.

 .3تعل ة المدخرات

يسي ييه أتسي يياب نطي يياق اللورصي يية وسي يييولتها وكفا تهي ييا في ييي تنري يييط المي ييدخرات ،فارتفي يياب

المييدخرات النييال عيين أتسيياب السييوق يلعييل المريياري االسييتثمارية أكثيير عملييية ،إذ أن لع ي
المريياري تتطل ي

أم يواالا ضييخمة كمييا أن لعض يها اآلخيير يعتمييد اقتصيياديات اليل ي  ،فالسييوق

المييالي يسييهل تعل يية الميوارد المالييية ممييا ين يتو عنييه كفييا

أفضييل للقتصيياد وتسييارب أكليير فييي

وتير النميو( .)9وتسيمح تعل يية الميدخرات التيي توفرهيا اللورصية ليالتخلص مين هاهيير االكتنيا
من خلل توهيي

رشوأل ااموال في المراريي المنتلة.

املبحث الثاني

مؤشرات تطور أسواق املال

تعييد المشر يرات االقتصييادية اادوات الفعاليية للتعيير عل ي الياليية االقتصييادية للللييدان
المختلفية ،وميين خللهييا يمكين لنييا التعيير علي ميا يلييري فييي ااسيواق ،ويمثييل مشريير السييوق
ممياس ا راملا التلياه السيوق ،ويعكيأل االتلياه العيا لتيركيات أسيعار ااوراق الماليية لاعتليار
معيار لألدا .
مشررات ااسواق
ا

وتمس ي مشر يرات أس يواق ااوراق المالييية وفم يا لمعيييارين ر يسييين همييا :معيييار الوهيفيية،

ومعيييار إمكانييية التييداول ،وتمس ي المشر يرات وفم ي ا لمعيييار الوهيفيية إل ي  :مشر يرات عاميية تهييت
ليالة السيوق ككيل أي أنهيا تمييأل اتلياه السيوق لمختلي

9

إيمان علد المطل

المطاعيات االقتصيادية ،وليذلت فهيي

يسن ،مشررات قياأل سوق ااوراق الماليية وأثرهيا فيي النميو االقتصيادي ،مللية تكرييت

للعلو ائدارية واالقتصادية ،العدد ( ،)03لامعة تكريت ،0200 ،ص .000
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تأثير تطور األسواق المالية على النمو االقتصادي في العراق
تعكأل اليالة االقتصادية للدولة المعينة .ومشررات قطاعية يمياأل فيهيا سيلوت السيوق ليالنهر

لمطيياب معييين مثييل قطيياب الصييناعة أو قطيياب الخييدمات وميين اامثليية عل ي ذلييت :مشريير داو
لييون للصييناعة ومشريير سييتاندرد انييدلور للخييدمات العاميية .كمييا تمس ي المشر يرات ميين ييييي
إمكانية التداول إل  :مشررات متداولة وهي المشريرات التيي يليري تيداولها فيي أسيواق ااوراق
المالي يية ،إذ تل يياو ع ييدد ه ييذه المشري يرات الت ييي تت ييداول ف ييي

يسواق خاص يية  52مشر يير ع ييا

 .0222ومشر يرات غييير متداوليية وهييي تلييت المشر يرات التييي ال تتييداول فييي اللورصييات مثييل
مشرر داو لون ومشررات اللورصات العرلية كافة(.)10

لمييد أرتييلط تطييور ااس يواق المالييية لييالتطور الياصييل فييي االقتصيياد ككييل ،ففييي مريليية
ميين م اريييل التطييور االقتصييادي هيمنييت المصييار التلارييية علي المطيياب المييالي ،ومي ت ايييد

مسييتوا التطييور أ داد دور الوسييطا الميياليين ونمييت أس يواق ااسييه والسييندات .ولتيديييد مييدا
تطييور ااسيواق المالييية أعتمييد االقتصيياديون ملموع يةا ميين المشريرات تتمثييل أهمهييا :فييي يلي

سييوق ااوراق المالييية ،ويتمثييل هييذا المشريير ممييدار أرأل مييال السييوق المييالي ،وعييدد الرييركات
المدرل يية فيه ييا .ومشر يير س يييولة اللورص يية ويتمث ييل لميم يية الت ييداول كنس ييلة م يين الن يياتو الميل ييي

ائلم ييالي ،ومع ييدل ال ييدوران ،ومع ييدل التملل ييات ف ييي عوا ييد االوراق المالي يية .وم يين ري يأن ه ييذه
المشر ييرات إن توضي ييح العلق يية لي ييين تطي ييور ااسي يواق الماليي يية أو اللورص ييات وقي ي اررات تموييييل

الرركات والنمو االقتصادي( .)11وفيما يلي عر

اه هذه المشررات:

 يل السوق المالية :يطلق عل الميمة السوقية لرسملة السوق المالي ،وهيي تمثيل قيمية
أس ييه الر ييركات فيم ييا يتعل ييق لالس ييعر الي ييالي للس ييوق ،وتع ييد مشري ي ار لي ييدا لمي يياأل يلي ي

الس ييوق المي ييالي( .)12واذا م ييا طلمني ييا هي ييذا المشر يير عل ي ي سي ييوق العي يراق لي ييألوراق الماليييية

اسييتطعنا قييياأل يل ي هييذه السييوق وتطييوره ،إذ يتضييح ميين اللييدول رق ي ( )0الييذي يلييين
10

درسيية ياليية مشريير سييوق دمرييق لييألوراق المالييية،
أنهيير :يسييين قييللن ،مشر يرات أس يواق ااوراق المالييية ا

مللة العلو االقتصادية وعلو التسيير ،العدد ( ،)00لامعة سطي  ،الل ا ر ،0200 ،ص .91
http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/revue-11-2011/4 .pdf
11
Asli DEMIRGUC - KUNT, Ross LEVINE, (1996),"Stock Markets, Corporate
finance and Economic Growth: Overview', World Bank, Working paper WPS
678-37, p 7.
 12إيمان علد المطل يسن ،مصدر سالق ،ص .002
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مشررات السوق المالي العراقي وكما نليه فأن الميمة السوقية للييت  1553.3ملييون

دوالر ع ي ييا  0200ثي ي ي انخفض ي ييت إلي ي ي  1003.8ملي ي ييون دوالر ع ي ييا  0200لتع ي يياود
االرتفيياب إل ي  9989.5ملي ييون دوالر عييا  ،0203وفييي ع ييا  0201ترالعييت الميميية
الس ي ييوقية إلي ي ي  8015.0ملي ي ييون دوالر ويع ي ييود ذل ي ييت إلي ي ي ت ارلي ي ي الت ي ييداول ف ي ييي قط ي يياب

المصييار  ،فض يلا عيين الهييرو

المد وأدت إل انخفا

السياسييية والعسييكرية التييي ميير لهييا الع يراق خيلل هييذه

الميمة السوقية لأله .

 سيييولة اللورصيية :تعييد الميميية السييوقية مشر ي ار ليييدا لمييياأل سيييولة سييوق ااوراق المالييية
عنييد أخييذ نسييلتها إل ي النيياتو الميلييي ائلمييالي ،أي إن هييذه النسييلة تمثييل يل ي السييوق

إل االقتصياد وهيي تعكيأل ميدا أسيها السيوق فيي النياتو الميليي ائلميالي مين خيلل
الميمية السييوقية وعنييد اسييتخدا هيذا المشريير لمييياأل سيييولة سيوق العيراق لييألوراق المالييية،

ولاالعتم يياد علي ي الل ييدول ( )0ال ييذي يوض ييح نس ييلة الس يييولة ف ييي س ييوق العي يراق ل ييألوراق

المالية ،إذ يلييه إن هيذه النسيلة للييت  % 0.15عيا  ،0200انخفضيت إلي 0.95
 %عييا  0200لتعيياود االرتفيياب عييا  0203لتصييل إل ي  .% 1.01وعل ي ال يرغ ميين
هييذا االرتفيياب إال أن مسييتوا السيييولة كييان دون المسييتوا المطلييو قياس ي ا لييدول عرلييية

أخرا عل المستوا ائقليمي(.)13

فضلا عما تمد يليه أيضا من اللدول ( )0ارتفياب عيدد ااسيه المتداولية مين 190

ملييار سيه عيا  0200إلي  105مليييار سيه و  890ملييار سيه لعييامي  0200و 0203
عل ي الت يوالي ،ت ارل ي عييدد ااسييه المتداوليية عييا  0201إل ي  913مليييار سييه  .وقييد رييهد
مشري ي يير السي ي ييوق تذلي ي ييذل ا في ي ييي قيمتي ي ييه لليي ي ييت  031.23و  005.20و  030.35و 90.22

لألع يوا  ،0200و  ،0200و  ،0203و  0201عل ي الت يوالي ،ويعييود ذلييت إل ي ااوضيياب
العامة في الللد وانعكاسها عل الوض االقتصادي والمالي لركل خياص والي االتلياه نييو

لع

13

عمليات المضارلة.

المصدر نفسه ،ص.ص .033-032
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تأثير تطور األسواق المالية على النمو االقتصادي في العراق
اللدول ()0
مشررات سوق العراق لألوراق المالية للمد ()0201 -0200
المشرر

0200

0200

0203

0201

عدد الرركات المدرلة

89

85

83

89

عدد الرركات المتداولة

83

82

82

81

عدد ااسه المتداولة (مليار سه )

190

105

890

913

يل التداول (مليار دوالر)

821

931

0812.3

898.3

عدد العمود المنفذ

030591

031239

001151

021511

مشرر السوق (نمطة)

031.23

005.20

030.35

90.2

الميمة السوقية (مليون دوالر)

1553.3

1003.8

9989.19

8015.0

المصدر:

 -سوق العراق لألوراق المالية ،التمرير السنوي لسوق العراق لألوراق المالية لسنوات مختلفة ،ليداد.

اللدول ()0
مشرر الميمة السوقية إل الناتو الميلي ائلمالي للمد (( )0203 -0200مليون دوالر)
السنة

الناتو الميلي ائلمالي

الميمة السوقية إل الناتو الميلي ائلمالي %

0200

085919.1

0.15

0200

001211.3

0.95

0203

009309.0

1.01

المصدر:

 -العمود االول :اللنت الدولي.

http://www.data.albankaldawli.org/indiva

 -العمود الثاني :ايتسلتها اللايثة لاالعتماد عل ليانات اللدول (.)0
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املبحث الثالث

أثر تطور أسواق املال على النمو االقتصادي يف العراق

رهد سوق العراق لألوراق المالية ت ايدا في يل تداول ااسه وتنفييذ العميود إال أن هيذا

الت ايييد ل ي يكيين يرتمييي للمسييتوا المطلييو  .ويتكييون سييوق الع يراق لييألوراق المالييية ميين مييدير

السييوق ومللييأل المفوضييين السييلعة ،ويريير عل ي هييذا السييوق هي يأ ااوراق المالييية التالعيية
لمللأل الو ار  ،تأسأل عا  0990سمي وقتذات لسيوق لييداد ليألوراق الماليية ،أميا لعيد عيا
 0223فمد أطلق عليه سيوق العيراق ليألوراق الماليية لييطيي ليذلت عميو العيراق لعيد إن كيان

نراطه في السالق ممتص ار عل ليداد فمط.

ويمكن إل ار أثر السوق الميالي فيي النميو االقتصيادي مين خيلل تنياول أثير المعلوميات

والسيييولة عل ي النمييو ،إذ نليييه إن أغل ي

الييدول النامييية ومنهييا الع يراق ال ترك ي عل ي أهمييية

السييوق المالييية فييي االقتصيياد فهييي تمييو ميين ولهيية نهييره لنمييل ملكييية ااصييول المالييية ميين
رييخص إلي اخيير .وهييذه مسيألة ال تعييد صييييية لرييكل كامييل؛ وذلييت لسييللين ر يسييين :يتمثييل
السييل

ااول فييي إن السييوق ااولييي ال ييذي يلييري خللييه إصييدار ااوراق المالييية اللديييد ال

يمكنه االستمرار ما ل تكن هنات سيولة وهو ما توفره السيوق الثيانوي .فالمسيتثمر قليل إقداميه

عل ي ر ي ار السييندات فهييو يأخييذ لنهيير االعتلييار الفرصيية المتاييية لييه لتص يري
واسييتعاد أموالييه فييي أي وقييت .إمييا السييل

تلييت ااوراق

الثيياني فهييو المعلومييات التييي توفرهييا أس يواق المييال

يييول الميميية السييوقية لييألوراق المالييية ،فض يلا عيين االوضيياب المالييية للرييركات المدرليية فييي

السوق ،وعل ذلت فأن السوق الثانوي هو مصدر للسيولة والمعلومات.
لسل

من لان

اخر نليه إن تنوب المخاطر له دور فيي ارتفياب معيدالت النميو االقتصيادي؛

تيول االستثمارات إل مراري ذات عوا د مرتفعة ،فتنيوب المخياطر النيال عين تكاميل

ااسواق العالمية يرل علي االسيتثمار فيي المرياري ذات العوا يد المرتفعية مين خيلل إلي ار

الممارنات م لاقي ااسواق المالية ،ولالممالل فأن انيصيار التعياملت فيي أنيواب مييدد مين

ااوراق المالييية يسييه فييي ارتفيياب المخيياطر ممييا يييشدي إل ي انخفييا

االدخييار وتمليييص النمييو

االقتص ييادي ،وه ييذا م ييا نليه ييه ف ييي س ييوق العي يراق ل ييألوراق المالي يية ،إذ يتركي ي الت ييداول علي ي
المطاب المصرفي لركل خاص مما يشدي إل ارتفياب المخياطر ،ومين ثي انخفيا
010
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تأثير تطور األسواق المالية على النمو االقتصادي في العراق
االقتصادي ،فضلا عن ذلت ومن خلل استع ار

مشررات السوق المالي في العيراق نلييه

إن عيدد الريركات المتداولية والمدرليية كيان دون المسيتوا المطليو  ،ويرييير ذليت إلي ضييع

دور المطيياب الخيياص فييي االقتصيياد الع ارقييي ،الييذي كييان إسييهامه متواضييع ا عل ي الييرغ ميين
صدور قانون االستثمار الذي فتح الملال أما المستثمرين لركل عا للستثمار فيي مختلي

المطاعييات االقتصييادية ،وميين لان ي

اخيير ف يأن اعتميياد المطيياب العييا (وهييو الر يريت االسيياأل

للمطاب الخاص) عل ري النفط أسيه لريكل أو ليآخر فيي اضيعا

االقتصياد الع ارقيي ،ومين

ث تضا ل أثر السوق المالية في دف عللة النمو االقتصادي.
ولركل عا فأن سوق ااوراق المالية يمكن إن يسه في تيمييق النميو االقتصيادي مين

خلل اآلتي(:)14

 -0تعل يية المييدخرات المالييية إذ تسييه أسيواق المييال فييي تنمييية العييادات االدخارييية ميين خييلل
تر ييلي اافي يراد علي ي اس ييتثمار فوا ض ييه ف ييي قني يوات ادخاري يية ت ييشمن لهي ي دخي يلا اض ييافي ا
وتوفر له درلة كلير من السيولة في لي أسيهمه فيي أي وقيت لأقيل كلفية ممكنية عين

طريق التوله إل السوق الثانوي.

 -0تييوفير الس يييولة للمس ييتثمرين إذ اصييليت ااسي يواق المالي يية تم ييو لعمييل مهيي وييييوي فييي
عمليات التمويل المالي للمراري االقتصادية المختلفية فيي معهي االقتصيادات المتمدمية
ولع

االقتصادات النامية ،إذ ارتلط أثرها العهي في تعل ة الميوارد الماليية والميدخرات

وتوليهها نيو االستثمارات المنتلة.

 -3التنلي ييش ليالي يية االقتصي يياد واتخي يياذ ائل ي ي ار ات المناسي ييلة إذ تعي ييد أسي ييعار ااوراق الماليي يية
المتداولة في السوق المالي مشر ار لليالة االقتصادية المستمللية لللليد ،فانخفيا

أسيعار

ااسييه يعييد مشر ي ار عل ي اتليياه االقتصيياد إل ي مريليية الكسيياد ،ولالممالييل ف ي ن ارتفاعهييا
يعني االقتصاد متله نيو مريلة االنتعاش.

14

د .أديي ي

قاسي ي  ،ااسي يواق المالي يية وأثره ييا ف ييي التنمي يية االقتص ييادية ،ملل يية كلي يية لي ييداد للعل ييو االقتص ييادية

اللامعة ،عدد خاص ،ليداد ،0203 ،ص .012
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 -1تيويييل الفييا

إلي إدار متخصصيية (الرييركات المسيياهمة) لييدال ميين لييامعي ااميوال.

إذ يس ييه الس ييوق ف ييي تر ييلي تأس يييأل الر ييركات المس يياهمة ذات الميي ي المر ييتركة الت ييي

تتل

وطليعة العادات االدخارية في الللد.

 -5الرقالي يية عل ي ي إدار الري ييركات إذ تع ي يد اللورصي يية أو سي ييوق ااوراق الماليي يية له ي ية رقاليي يية
خارلية غير رسمية عل كفا

سياسات الرركات التي يلري تداول أوراقها المالية فيي

السوق المالي ،فالرركات التي تتل إدارتها سياسات اسيتثمارية وتريييلية وتمويليية علي
مسييتوا عييال ميين الكفييا
إدارتها سياسات غيير كي

تتيسيين أسييعار أسييهمها فييي السييوق ،أمييا الرييركات التييي تتل ي
فأنهيا تنتهيي إلي نتيا و أعميال غيير مرضيية وتتليه أسيعار

أسهمها في السوق نيو الهلوط.
وترييكل أس يواق المييال يلميية اتصييال لييين االدخييار واالسييتثمار ،ويمكيين إن تييشثر فاعلييية
أس يواق المييال وكفا تهييا ت يأثي ار إيلالي يا فييي يل ي االسييتثمار ونوعيتييه ،ويعييد ذلييت ميييددا مهم يا
للنمييو االقتصييادي ،وتشكييد د ارسييات اقتصييادية عييد عل ي إن العمييل الك ي
المال يشدي إل تيسين تكالي

المعلومات والمعياملت ،وهيو أمير يعي

للموارد االقتصادية لما يشدي إل نمو أسرب عل المدا الطويل(.)15

للوسييطا وأس يواق

التخصييص اامثيل

وكما هو معلو فأن يدوي التملليات فيي أسيواق ااوراق الماليية وارتفياب نسي

تشدي إل عد كفا

السوق ،وهي مسألة يل

تيميييق عملييية النمييو االقتصييادي .وتت يأثر كفييا

اآلتي(:)16

المضيارلات

التركي عليهيا انهيا تيشدي عميلا ميورييا فيي

السييوق لعييدد ميين العوامييل يمكيين إيلا هييا فييي

 -0التأثير الكامل للمعلومات عل سعر الورقة المالية.
15

لم يد من المعلومات رال :

 د .مالييد أيمييد إسييماعيل ،تطييور أدا سييوق ااوراق المالييية المصيرية فييي هييل التيييديات الدولييية ومعيياييريوكمة الرركات وتفعيل نراط التوريق ،ليي ممد إل المشتمر العلمي السنوي الخامأل عرر تيت عنيوان

مشتمر أسواق ااوراق المالية واللورصات للمد ( )8-1اذار  ،0221لامعة ائمارات العرلية المتيد .
http//:slconf.uaeu.ac.ae/old_web/papers/9.swf
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 -0توفر المعلومات واتايتها لكل المتعاملين في السوق.

 -3سرعة انعكاأل المعلومات الوارد للسوق عل سعر الورقة المالية ودقتها.
ويعتمييد التيليييل الييدقيق اثيير تطييور ااس يواق المالييية فييي النمييو االقتصييادي علي كفييا
تلت ااسيواق فيي تسيعير ااصيول الماليية ،والهيكيل المشسسيي والتريريعي للسيوق ،فضيلا عين
مشررات تطيور ااسيواق الماليية .إذ يسيمح مشرير الهيكيل المشسسيي والتنهيميي لمتالعية ميدا

إسيها المشسسيات المعنيية لتنهيي السيوق الميالي فيي تطويرهيا ،وتيشدي كفيا

هيذه المشسسييات

والموانين التي تتلعها إل يرد المدخرات الميلية والدوليية ،إذ يكيون التركيي علي طيرق نرير

المعلومييات المتعلميية لالرييركات المدرليية فييي السييوق وعل ي المعييايير المياسييلية المتلعيية عيين
طييرق تلييت الرييركات ومييدا تطالمهييا م ي المعييايير المياسييلية الدولييية .وقييد أرييارت مشر يرات

تطور سوق ااوراق المالية العراقية إل يصول تيسن قليل خلل ااعيوا  0200و 0200
و 0203؛ وذل ييت انعك يياأل للتط ييور المشسس ييي والتري يريعي (ال ييذي م ييا ال ف ييي ي ييده اادني ي )،
فضيلا عين تيسين لي ية االسيتثمار و يياد طلي

المسيتثمرين الميلييين واالاني

علي تأسييأل

الر ييركات و ي يياد رشوأل اامي يوال أو اس ييتخدا الس ييندات كأي ييد مص ييادر التموي ييل .وعلي ي ذل ييت

يمكيين لنييا إن نمييول إن تطييور السييوق المالييية العراقييية كييان متواضييع ا وكييان ت يأثيره غييير واضييح
في عملية النمو االقتصادي.
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االستنتاجات والتوصيات

أولا :الستنتاجات

 -0إن أسواق ااوراق المالية تيتل أهمية كلير في تيفيي عمليية النميو االقتصيادي ،إذا ميا
توفر لها عنصر الكفا

وتهيأت لها الهرو

المستمر والمناسلة.

 -0إن مشريرات أسيواق ااوراق المالييية هيي اادا ااكثيير تعليي ار عين ياليية السيوق ،وتتوقي
كفا تها عل كفا

المعلومات التي لنيت عل أساسها.

 -3تعد السيولة عاملا مهما يشثر في كفا

السوق وان ااسواق الماليية التيي تتسي لالكفيا

يكون لها أثر إيلالي في النمو االقتصادي والعكأل صييح.

 -1تذلييذلت نسييلة السيييولة خييلل ااعيوا التييي رييملتها الد ارسيية ،ولكنهييا لرييكل عييا قييد نمييت
لركل متواض لدا مما يدل عل لط عملية التطور في سوق العراق لألوراق المالية.

 -5إن يدوي التمللات في أسواق ااوراق المالية وارتفاب نس
كفا

المضيارلات تيشدي إلي عيد

السوق ،ومن ث ترال أثر هذه ااسواق في النمو االقتصادي.

 -1رييهدت مشريرات تطييور سييوق ااوراق المالييية العراقييية يصييول تيسيين قليييل خييلل المييد
()0203–0200؛ وذلت انعكاأل للتطور المشسسي والترريعي ،فضلا عين تيسين لي ية
االسييتثمار و ييياد طل ي

المسييتثمرين الميليييين واالان ي

عل ي تأسيييأل الرييركات و ييياد

رشوأل ااموال أو استخدا السندات كأيد مصادر التمويل.

 -9ك ي ييان للس ي ييوق المالي ي يية العراقي ي يية وتطوره ي ييا المي ي ييدود ت ي ييأثير ض ي ييعي

ف ي ييي عملي ي يية النم ي ييو

االقتصادي.
ثانيا :التوصيات

 -1العمل عل تطوير المطاب المالي لركل عا من ألل مواكلة التطورات الدولية.

 -0خلق لي ة مناسلة سياسية والتماعية واقتصادية ليرد المدخرات.

 -3دع ائصليات الترريعية والتنهيمية ولعلها أكثر مل مة ولاذلية للمستثمرين.
 -1التوس في استخدا الوسا ل اليديثة في تمنية المعلومات من ألل رفافية أكلر.
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 الكتب

 .0ملييارت سييليمان ال ف يوا  ،االس يواق المالييية ميين منهييور إسييلمي ،مرك ي النريير العلمييي،
الريا

.0202 ،

 .0نيياه الرييمري ،طيياهر فاضييل اللييياتي ،أيمييد كريييا صيييا  ،أساسيييات االسييتثمار العينييي
والمالي ،دار وا ل ،عمان.0999 ،
 الدوريات والدراسات

 .0أدي ي

قاس ي  ،ااس يواق المالييية وأثرهييا فييي التنمييية االقتصييادية ،ملليية كلييية ليييداد للعلييو

االقتصادية اللامعة ،عدد خاص ،ليداد.0203 ،

 .0إيم ييان عل ييد المطلي ي

يس يين ،مشري يرات قي يياأل س ييوق ااوراق المالي يية وأثره ييا ف ييي النم ييو

االقتصي ي ييادي ،مللي ي يية تكريي ي ييت للعلي ي ييو ائداريي ي يية واالقتصي ي ييادية ،العي ي ييدد ( ،)03لامعي ي يية
تكريت.0200،
 .3يسين قللن ،مشررات أسواق ااوراق الماليية د ارسية يالية مشرير سيوق دمريق ليألوراق
الماليي يية ،مللي يية العلي ييو االقتصي ييادية وعلي ييو التس ي ييير ،العي ييدد ( ،)00لامعي يية سي ييطي ،

الل ا ر.0200 ،
http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/revue-112011/4.pdf
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The Impact of Evolution of Financial Markets on
Economic Growth in Iraq
Dr. Khawla Rashige Hassen
Faculty of Agriculture / University of Basra
Abstract:
This study addresses the financial markets and their impact on
economic growth as an important economic topic in Iraq. The study
analyzed concepts of financial market and its roles, as well as,
indicators of evolution of financial market in Iraq and its impact on
the economic growth.
However, the study found a modest progress in the indicators of
Iraqi financial markets, where it has no noticeable effect on the
economic growth in Iraq.
Key words:
Financial market ,Primary market, Liquidity Market index, Risks,
Gross domestic product, Shares traded.
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