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 المستخلص

بي غير المباشر حيث سمح قانون ستثمار األجنالعراق من بين الدول التي التفتت إلى أىمية االيعد   
بالتداول  لغير العراقييناالستثمار بالسماح ، وتم تفعيل قانون ستثمار ستثمار في العراق لغير العراقيين باالاال

م ، أن ليذا التحول في التداوالت في سوق العراق 2007في سوق العراق لألوراق المالية في شير آب من سنة 
 حيث ىو أثره في أداء السوق ، لألوراق المالية من شأنو أن يكون لو تأثير في السوق ، ومن ىذه التأثيرات

سوق العراق لألوراق عمى المستوى الكمي ل األجنبي غير المباشرستثمار الدراسة إلى تحميل حجم اال ىدفت
وتحميل حجم االستثمار األجنبي غير المباشر عمى مستوى كل قطاع من قطاعات سوق العراق  المالية ،

لى  لألوراق المالية ، ة ، فضاًل عن تحميل أثر سوق العراق لألوراق الماليتحميل مؤشرات التداول في وا 
 وراق المالية . سوق العراق لألل جنبي غير المباشر في مؤشرات التداولستثمار األاال

رات أجريت الدراسة عمى تحميل البيانات السنوية لمؤشرات التداول الرئيسة لسوق العراق لألوراق المالية ومؤش
 ( . 2013ــ  2007من ) لغير العراقيين لممدة الرئيسة التداول

 ذو معنوي أظيرت نتائج االختبار اإلحصائي وجود أثر ، استنتاجات من أىمياإلى مجموعة الدراسة  وتوصمت 
رات التداول الرئيسة في السوق نستنتج من مؤشو  مؤشرات التداول الرئيسة لغير العراقيينبين  حصائيةداللة إ

عراق لألوراق ذلك أن لالستثمار األجنبي غير المباشر دورًا إيجابيًا ميمًا في حركة تداول األسيم في سوق ال
 صائي وجود أثر، كما أظيرت نتائج االختبار اإلح المالية مما يستدعي تعزيز حجم ىذه االستثمارات مستقبالً 

لمنفذة لغير العراقيين لكل قطاع وحجم ذو داللة إحصائية بين مؤشري حجم التداول وعدد العقود ا معنوي
إيجابيًا مؤثرًا لالستثمار األجنبي غير المباشر في كل التداول وعدد العقود المنفذة لمسوق وىذا يعكس دورًا 

  قطاعات السوق في حركة التداول في سوق العراق لألوراق المالية .
ستحداث أنواع جديدة منيا عمل عمى تنويع األوراق المالية واالخرجت الدراسة بمجموعة توصيات من أىميا  كما

تثمارات األجنبية سثمارات جديده لمسوق ومن بينيا االستلجذب ا عراق لألوراق المالية وذلكوتداوليا في سوق ال
العمل بجدية عمى ربط سوق العراق لألوراق المالية باألسواق المالية العربية من خالل غير المباشرة ، وكذلك 

  ستثمارات األجنبية لمسوق . ضافية في جذب االشبكة ربط كفوءة وفاعمة لتكون قناة إ
 


