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 المستخمص

انطمقت الدراسة من مشكمة معبر عنيا بعدد من التساؤالت الفكرية والتطبيقية ، وأن اليدف    
لى وجود صناديق استثمار تتيح اوذلك لتنامي الحاجة منيا ىو التأطير النظري لمتغيرات الدراسة 

يفيم منو وجود  في ىذه الصناديق مما االستثمار ألغراضلممستثمرين العراقيين استخدام امواليم 
 -المالية من خالل : باألوراقالحاجة الفعمية لوجود صناديق االستثمار كبداية لمتعامل 

جراءات التشريعية      من ناحية األ ستثمار في العراقما ىي متطمبات تأسيس صناديق األ -1
  الواجب أتخاذىا لتييئة الظروف المناسبة لذلك. والقانونية

 .س صناديق االستثمار في العراقما مدى امكان تأسي -2
وراق المالية في بعض البمدان العربية ألداء سوق اأداء صناديق االستثمار عمى أىل يتفوق  -3

 .كالمممكة العربية السعودية
تيدف ىذه الدراسة الى ضرورة مناقشة متطمبات تأسيس صناديق االستثمار وبيان مدى توفر     

جل اتاحة أالى وجود ىذه الصناديق من  لبيان مدى الحاجةىذه المتطمبات في العراق وذلك 
  .مواليم لالدخار في ىذه الصناديقأالفرصة لممستثمرين العراقيين الستخدام 

عدم استطاعة االدارة المحترفة المشرفة عمى محافظ صناديق وقد تمحورت الدراسة حول    
 فروق معنويةوجود في عدم  ةرضيفالفقد وضعت  .االستثمار من تحقيق عائد يفوق عائد السوق

حول عدم استطاعة االدارة المحترفة المشرفة عمى محافظ صناديق  ،بين متغيرات الدراسة 
  .االستثمار من تحقيق عائد يفوق عائد السوق

عينة  أي أنيا، ستثمارأتعود الى سبع شركات ،  صناديق (10)من  ةمؤلفخذ عينة أتم    
،  االختالفومعامل  ،)الوسط الحسابي استخدمت لتحميميا وسائل احصائية عدة أىمياعمدية ، 

التحميل لموصول الى النتائج فضاًل عن  (SPSS)( باعتماد برامج واالنحراف المعياري
 .T-testاالحصائي باعتماد عمى االسموب المعروف 

االقتصادي في العراق  صعوبة الوضع اوتوصمت الدراسة الى جممة من االستنتاجات أىمي   
ال تستطيع التكيف مع متغيرات البيئة الخارجية اال أن أغمب ىذه  وأن المؤسسات المالية

نحو اقتصاديات السوق الحر، كما أن ىناك اتفاق عمى قد بدأت باستيعاب التغيير  المؤسسات
يق فوائد اقتصادية الحاجة الفعمية من الناحية االقتصادية لمصناديق األستثمارية ، تساىم في تحق

الباحث مجموعة من  وختامًا قدم .لتعزيز االقتصاد الوطني، وانيا توافر مصادر دخل جديدة 
 لتجميع المدخرات العمل عمى زيادة الوعي االستثماري لممستثمرين برزىا ضرورةأالتوصيات كان 

، ي ىذا المجالفي الصناديق االستثمارية من خالل االعالن والبرامج المتخصصة والمقاالت ف
 .فادة من الخبرات المتخصصة لشركات االستثمار في مجال صناديق االستثمارتاالس

 


