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بسبب كونيا اداة تدوير  اإلنتاجو  األعمالألمالية أداة ميمة لتنشيط وتفعيل قطاع  األسواقإن    
ومن جية اخرى تأثيرىا المنتجة ذات العجز  الوحداتذات ألفائض المالي إلى  الوحداتلألموال من 

جل من حيث طويمة أأل السوقالسوق عن  ىذه تحتمقو العراقي  االقتصاديفي رفع مستوى النمو 
درجة الدين ذاتو تكون  في درجة المخطرة ألنقدية و االنخفاضلسببين أألول  توفير أألمان لممستثمرين

لنقدية تساعد البنك المركزي عمى تنقيذ السياسة النقدية التي ا السوقو توصل البحث إلى أن  .نيةمتد
النقدية ألتي يستخدميا لمتحكم في عرض ألنقد كما إن أكثر  السياسةفتعد من أدوات   يرغب بيا

ألمخاطر ومرونتيا  انخفاضألنقدية بسبب  السوقألمضاربين في أألسيم و السندات ىم من رواد 
 السوقو ألباحثين عن أىمية و دور  االقتصاديينالعالية و يجب القيام بدراسات توعوية من قبل 

 ألنقدية و ايجاد فاصل بينيا وبين سوق االوراق المالية طويمة االجل.

 : )األسواق النقدية، األوراق المالية قصيرة األجل، سوق النقد(.المفتاحية الكممات

The money market in Iraq (the Iraqi market for short-term securities) 
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Abstracts: 

   The financial markets are an important tool for activating and activating the 

business and production sector because it is a tool for recycling funds from 

units with a financial surplus to productive units with a deficit, and on the 
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other hand, its impact in raising the level of Iraqi economic growth. This 

market is separated from the long-term market in terms of providing safety to 

investors for two reasons The first is the decrease in the degree of risk of cash 

and the degree of debt itself is low. The research concluded that the monetary 

market helps the central bank to implement the monetary policy that it 

desires, so it is one of the monetary policy tools that it uses to control the 

money supply, and that most of the speculators in stocks and bonds are 

among the pioneers of the monetary market because of the low risks and its 

high flexibility, and studies must be carried out Awareness by economists 

and researchers about the importance and role of the cash market and finding 

a separation between it and the long-term stock market. 

Keywords: (monetary markets, short-term securities, money market. 

 :المقدمة

كل الدول المتقدمة و  اىتماممن المواضيع الميمة, والتي تنال تعد االسوق المالية    
قد  (ةالدول النامية, و إن االىتمام بسوق االوراق المالية قصيرة االجل )السوق النقدي

لتجميع  اآللياتكونيا احدى  االقتصاديةالميمة في عممية التنمية  المواضيعأصبح من 
إذ توفر حمقة  المتنوعة االستثمارالمدخرات الخاصة والعامة وتوجيييا نحو قنوات 

الفعالة بين المستثمرين والشركات من اجل تمويل نشاطاتيا او لزيادة حجم  التصالا
لحركة ارس المال و من  االستثماريوبذلك فيي تعكس من جية المناخ  استثماراتيا 

ألمالية  األوراققميمة ألمخاطر مضمونة ألعائد لكون  استثماريةأخرى توفر فرصة  جية
فييا ىم مؤسسات كبرى و  المتعاممونن ألة أجل و قصير  ةألعاممة في السوق النقدي

 لدين تكون متدنيةألبنك ألمركزي و بذلك فأن درجة أ

 مشكمة البحث

ألنقدية في ألعراق ىي سوق ضيقة و أن ألتعامل بيا  السوقبأن تدور مشكمة البحث    
ألمالية قصيرة أألجل و طويمة  األوراقفي مجال محدود بسبب قمة معرقة الفرق بين 

 أألجل
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 البحثأهمية 

عبر تدوير رأس  االقتصاديق النقدية اداة اقتصادية في تحريك النشاط و تعد الس   
عمال حيث تندرج اىمية البحث في عدم وجود دراسات تحميمية تشير ألالمال وتنشيط ا

الى دور وجود األوراق المالية قصيرة أألجل ونشاطيا في السوق المالية من جية ومن 
العراقي، والبحث ىو محاولة لمفت  االقتصاديجية اخرى تأثيرىا في رفع مستوى النمو 

ذىان الى اىمية ىذه األوراق المالية قصيرة أألجل في سوق المالية في العراق من ألا
 رات الموجودة لمحاولة اصالحياحيث التعامل بيا وسد الثغ

 البحثهدف 

التأثير عمى النشاط في ودوره  ةالسوق النقديتسميط الضوء عمى  تيدف الدراسة إلى  
كون دليال لممتعاممين في يلالمالية قصيرة أألجل  األوراقو مدى فاعمية  االقتصادي

سوق  العراق لألوراق المالية من خالل اختيار األسموب الذي من الممكن أن يستخدم 
 من قبل المستثمرين لممضاربة في السوق المالية العراقي

 فرضية البحث

 لألوراقىنالك تأثير إيجابي أو سمبي إن ىل ينطمق البحث من فرضية مفادىا    
)سوق النقدي( التي يقوم سوق المالي في العراق بإصدارىا في المالية قصيرة أألجل 

 المالي العراقي االستثمارزيادة 

 منهجية البحث

التي  العواملو  المضامينفي تحديد أىم  اعتمد البحث عمى منيج التحميمي الوصفي   
 (ةألنقدي السوقألجل )ق العراق لألوراق المالية قصيرة اسو  تؤثر عمى التعامالت في

 وتحميل مؤشر عدد االسيم المتداولة في سوق العراق لألوراق المالية.
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 ألولالمبحث ا

 ةألنقدي السوقمفاهيمي عن الاطار اإل

ظير ومنذ عشرات السنين مصطمح السوق النقدية و ان اصل تمك التسمية جاءت   
المالية طويمة وقصيرة  األوراقمن السوق المالي ألنو يتضمن و بشكل عام جميع أنواع 

عمى يفتيا ظتقتصر و االجل اذًا فالسوق النقدية ىي احدى فروع السوق المالي 
المالية قصيرة االجل و من الجدير بالذكر ان السوق المالي قد  باألوراق االستثمار

تطور عبر السنين و تحول من كونو مكتن ماديًا إلى مكان معنوي يمتقي فيو البائع 
ألحديثة. وفيما  االتصال)المستثمر( عبر و سائل  المشتري)المقرض( لألوراق ألمالية و 

 ية.لنقدالسوق ايمي سوف نتطرق إلى نظرة عامة عن 

 ةأواًل: مفهوم السوق النقدي

يتم فيو تداول الذي  ةالسوق النقدي يقسم السوق المالي الى عدة اقسام و منيا      
تم من خاللو عممية االقراض واالقتراض بين البنوك قصيرة االجل, و تاالوراق المالية 

السوق  يتأثر , وسات المالية والسماسرة و الحكومةالتجارية المحمية واالجنبية والمؤس
ىوه  فيو واساسي مؤثرعامل اكثر من قبل الدولة, ويكون  السياسة المتبعةالنقدي في 

 (450: 4002سعر الفائدة )حنفي و قرياقض, 

 لو قوة قانونية و إن االوراق المالية في السوق النقدي عبارة عن صك مديونية      
اخر و بموجب ىذه الورقة او  لطرف بإقراضوتثبت إن لحامميا مبمغ من المال قد قام 

تعتبر كأرباح او  الصك يحق لممقرض استرداد المبمغ الذي اقرضو مع نسبة فائدة معينة
, وتكون مدة الورقة النقدية بفترة تقل عن كثمن لتأخير المقرض المبمغ الذي قام بإقراضو

لتسديد سنة غير انو يمكن االيفاء بيا او بيعيا وتحويميا  بكل سيولة الن عممية ا
مضمونة بدون خسائر تذكر, ومن اىم االوراق المالية المتداولة في سوق النقد ىي 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع الوجلد ال / رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 
 

 
 288 

(Bills of exchange, commercial papers and treasury bills ) حنفي و(
 (.24: 4002اخرون, 

 االوراق المالية في االسواق المالية من قبل ألمؤسسات ألمالية حركة وتدار       
تؤدي وظيفة  آلنياالمالية  األسواقألرئيسي في  الالعبألمالية ىي  فالمؤسسات

و تنظيم  الرقابةالماليون دور  المنظمونويؤدي  األموالوبالتالي تحدد تدفق  الوساطة
 (Darskuviene, 4000: 2المشاركين في النظام المالي )

أن يقوم ك لمبنك ألمركزي   السيولةفي تأمين   لنقدي تكونالسوق اىمية  او إن       
عن الحاجة من االحتياطات االلزامية  ما يوجد لمبنك من سيولة فائضة باستثمار

و  االئتمانيةنك المركزي من المراقبة لألموال يمكن البكذلك  , ولممودعين و غيرىا
وتصحيح ما قد تتعرض لو أسعار  االقتصادعمى حجم ما متاح من سيولة في  التأثير
: 4002) عودة و آخرون,  واعانة السياسة النقدية ن تدىورات في مستوياتيام الفائدة
051 ) 

 ثنيًا: المتدخمون في السوق النقدي

 ر في السوق النقدي منياتؤث و تتدخلىنالك العديد من الجيات و المؤسسات التي    
 (02-02: 4040)قندوز, 

ية سوق النقدالتؤدي من الجيات الكبرى التي البنك المركزي  يعدالبنك المركزي:  -0
دارة الالدور الرئيسي بالتحكم في  من خاللو معروض سيولة الوحدات االقتصادية وا 
االوضاع االقتصادية  تناسب معتنفيذ السياسة النقدية بما يالمساعدة في النقدي و 
 لمدولة.

االساسية في قبول تيا تتدخل في سوق النقد من خالل وضيف البنوك التجارية: -4
لمالية ففي حالة الحاجة تقترض من البنوك والمؤسسات ا ,الودائع ومنح القروض
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من  باإلقراض, فينا تقوم بدور المقترض او قد تقوم عندما تكون بحاجة لمسيولة
االستثمار عندما تكون سيولتيا المالية فائضة عن الحاجة وبذلك تحصل عمى  اجل

 ئتمان مصرفي.من ا ما تقدموعوائد نضير 

الشركات الوساطة المالية: ىي شركات تنوب عن عمالئيا في بيع االوراق المالية  -2
 وشرائيا.

 ألجلاألوراق المالية قصيرة اثالثًا: أنواع 

لخاصة و تصنف األدوات المالية بشكل عام السوق النقدية ليا أدواتيا المالية اإن     
مجموعة كاممة من العقود المالية كعمى أنيا أدوات مالية مصنفة كموجودات مالية 

 (Taw and Myanmar  ,4005: 2)المقرضة و المقترضة المبرمة بين الوحدات 

مدى تطور السوق المالية و من أشير  باختالفألمالية قصيرة أألجل  األوراقتختمف 
 (05 – 02: 4002ىي )آل طعمة,  قصيرة االجل ألمالية األوراقأنواع 

الحكومة ىي عبارة عن اوراق مالية قصيرة اجل تقوم بإصدارىا : أذونات ألخزينة -0
لتحقيق اغراض نقدية و اقتصادية وىي سندات قصيرة األجل مدتيا من ثالثة 

 .اشير الى سنة
بل يتم إصدارىا من قىي عبارة عن اوراق مالية قصيرة اجل : لتجاريةا األوراق -4

 .لبنوك ألكبيرة و ىي أدوات دين قصيرة أألجلالشركات ألمساىمة و ا
يتم إصدارىا من مؤسسات ىي عبارة عن اوراق مالية قصيرة اجل لبنكية: القبوالت ا -2

جل منخفض و ىي عبارة عن أمر دفع قصير أأل اقتصاديةتجارية أو مؤسسات 
 .المخاطر

تمجأ  : ىي عبارة عن شيادات إيداع ذات مبمغ كبير و اجل قصيراإليداعشيادات  -2
 ليا البنوك التجارية عندما تواجو ضغوط عمى وردىا المالي.
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: و تعني بيع االوراق المالية مع عقد اتفاقية ذات الوقت يتعيد الشراءإعادة  اتفاقية -5
االوراق في سعر اعمى من سعر بيعيا و في زمان بيا البائع بان يعود لشراء ىذه 

 معين.

 (0البياني ) المخططلمالية قصيرة أألجل كما في األوراق او يمكن توضيح أنواع 

 
 ة( أنواع األوراق المالية في السوق ألنقدي0المخطط )

 انالباحث إعدادل من المصدر: الشك

 

 المبحث الثاني: السوق النقدية في العراق

الشبو منظور عمى  تأثيرهلو العراق كباقي الدول النامية لنقدية في السوق اإن    
في اسواقيا المالية و فيما  تطوراتبشكل عام وتسعى ىذه الدول الى تحقيق  االقتصاد

 يمي سوف نتطرق الى السوق النقدية في العراق.

 : نبذة تاريخية عن السوق النقدية في العراق  أوال

 السىق ألنقذ

إتفاقيت إعادة 
 ألشراء

 أروناث ألخزينت أألوراق ألتجاريت ألقبىالث ألبنكيت شهاداث أأليذاع
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لم يشيد العراق وجود سوق نقدية بما ىو معروف و لكن بعض المؤشرات البسيطة     
التي تدل عميو من  قبل المصارف التجارية أألجنبية التي كانت تعمل في العراق مع 

لمبنك المركزي العراقي  0352مجموعة من اصحاب الصيرفة. حتى صدور قانون 
سع من خالل ممارسة السياسة النقدية فبدأت السوق النقدية في العراق بالتطور والتو 

التي طبقيا البنك المركزي. وقد تطورت ممارسة البنك المركزي و برزت بشكل كبير في 
 0312لسنة  المرقم ارابع و ستينبعد إصدار قانون  االقتصاديةأن تحقق التنمية 

عمق إن دور البنك المركزي قد ت النقدي. و االستقرارالمعدل الذي شامل أسس تحقيق 
ألجديدة و  االقتصاديةفقد شيد ىذا العام تطبيق القرارات أإلدارية و  0321بعد عام 

التي قامت بإعطاء دور أكبر لمقطاع الخاص بأن يشارك في تحقيق التنمية و التخمي 
البنك المركزي  مسؤولية ازدادتعن الكثير من شركات و مؤسسات القطاع العام. و 

تعديل الذي أجاز بتأسيس المصارف البعد  العشرينن في أوائل التسعينات من القر 
 (22 – 21: 4003م, ى  الصيرفة الشاممة)و   انشاءالخاصة و 

بعد حرب الخميج الثانية عمى العراق  اقتصاديةفرضت عقوبات  0330بعد عام  و  
عميو أصدرىا مجمس أألمن الدولي منيا إيقاف  اقتصاديةحيث فرضت عقوبات 

العراق من العمالت  ايرادات انقطاعصادرات العراق النفطية والذي بدوره أدى إلى 
أألجنبية. وىذا ما أحدث في سياسة العراق النقدية وذلك بإصدار العديد من القرارات 

العراقيين و أيضا توسع منيا إمكانية حيازة العممة أألجنبية وتداوليا من قبل المواطنين 
التعامل بالعممة األجنبية وشمل الشركات والييئات العاممة في العراق و تم تخويل 
المصارف كافة صالحية بيع وشراء العمالت أألجنبية وقبول الودائع بيا وفتح حسابات 
جارية و حسابات توفير بيذه العمالت. وىذا ما أدى إلى تحقيق مستمزمات سوق 

ارجي في العراق والتي ىي جزء ميم من أجزاء السوق النقدية )محمد, التحويل الخ
4000 :5 – 2) 
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 في ألعراقثانيا: ماهية السوق النقدية 

قصير أألجل  األتمانإن مصطمح السوق النقدية ىو داللة عمى سوق التعامل في      
 االستحقاق, وتكون مدة ض التي تمنحيا المصارف لعمالئياعمى سبيل المثال القرو 

عادًة في ىذه الحاالت  أقل من سنة واحدة, ويكاد أن يكون التعامل في السوق النقدية 
, اقتصاديامقتصرًا عمى المصارف التجارية في الكثير من البمدان وبالخصوص المتخمفة 

المالية متوسطة وطويمة  يتضمن األوراقالسوق المالي  ان التعامل في في حين 
وثيق  ارتباطالصعوبة أن يوضع حد فاصل بين السوقين لوجود لذلك فمن  أألجل. و

سبيل المثال لجوء المستثمر  مىبينيما. فالعمميات تبدأ في سوق وتنتيي في آخر. و ع
من السوق النقدية في وقت يكون فيو بحاجة ألموال طويمة أألجل. وىو  االقتراضإلى 

المالية وينتظر أن ييبط في يفعل ذلك بسبب إن سعر الفائدة يكون مرتعا في السوف 
من السوق النقدية ريثما ينخفض سعر الفائدة في  االقتراضالمستقبل عند إذ يفضل 

 ( 02 –04: 4002السوق المالية ) آل طعمة, 

كما و إن سوق النقد يتميز بأن درجة المخاطرة فيو تكون منخفضة لسببين )خربوش و 
 (23: 4002آخرون, 

 انخفاضالمخاطرة من توقعات ىذه لنقدية: وتنشأ رة افي درجات المخاط االنخفاض .1
لمتداولة فيو بسبب محدودية استجابة االسعار السوقية ليذه ألمالية ا األوراقأسعار 

لكون ىذه االوراق ذات و  االوراق لمتغيرات في اسعار القائدة السائدة في السوق.
  استحقاقيااجل قصير و إن اسعارىا االسمية تكون شبو مستقرة عند موعد 

نظرًا بان األوراق المالية المتداولة في سوق النقد درجة الدين ذاتو تكون متدنية:  .2
تكون صادرة من مؤسسات صاحبة مراكز ائتمانية متينة و ذات مالئة مالية عالية 
مثل البنك المركزي و المصارف التجارية و المؤسسات الحكومية و التي من شبو 
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تنشأ من احتمال  التي ممخاطرد الدين. فينا ال وجود لالمستحيل ان ال تقوم بسدا
  .استحقاقوعدم سداد الدين من قبل المدين عند موعد 

لكن ليست ىنالك تجربة رصينة يمكن أن يعتمد عمييا في ىذا المجال في البمدان  و
م البمدان العربية والنامية تكون إن أسواق التحويل الخارجي في معظ النامية, حيث

ضعيفة وبالخصوص التي تكون عمالتيا غير قابمة لمتحويل )كالعممة العراقية( ولكن 
بوجود أسواق في عدد من البمدان العربية كدول الخميج و بعض دول  االعترافيمكن 

 شمال أفريقيا.

 في السوق النقدية العراقية االستثمارثالثًا: أدوات 

كالمصارف  اإليداعو  لالدخارد بشكل عام يظم عدة مؤسسات مالية إن سوق النق
و االيداع و  اإلقراضالقصير عند  باألجلمالية تتعامل  مؤسساتالتجارية و عدة 

المالية و وثائق االدخار و االوراق التجارية و اذونات الخزينة )ألجميل,  األدوات
4002 :02) 

 النقدية السوقرابعًا: مزايا 

 ( 20: 4003 زايا السوق النقدية في العراق ما يمي ) وىم,ومن أىم م

 معالجة العجز في ارصدتياالمصارف التجارية عمى  بمساعدة تقوم السوق النقدية -1
بأقل كمفة  الموجود لدى بعضيا أألخر الزائدة الفوائض الماليةالنقدية عن طريق 

 ممكنة و أسرع طريقة.

حيث تساىم السوق النقدية في  السياسة النقديةمساعدة البنك المركزي عمى تنقيذ  -2
 .عالج مشاكل عرض النقد و اسعار الصرف



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع الوجلد ال / رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 
 

 
 294 

آلجل لمشركات الصناعية وغيرىا عن طريق الكمبياالت ا االقتراضتسيل عممية  -3
 صارف.مالمقبولة من ال

الكامل  و االستخدام لالستثمار األفرادتساعد عمى توجيو مدخرات الشركات و  -4
 تحت الطمب في الميادين المالئمة. جل وألال قصيرة الألمو 

النقدية بأصول تدر  احتياطاتياجزء من  استثمارتساعد المصارف التجارية عمى  -5
أرباحا عمييا والمصارف ىنا تكون عمى يقين من إمكانية تحويل ىذه أألصول إلى 

 نقد وبسرعة.  

 ألجل.رة اجارية و السندات الحكومية قصيالمساعدة عمى إيجاد سوق لألوراق الت -6

لعراق ىي السوق النقدية في اوبناًء عمى ذلك يوصمنا البحث الى عدة امور منيا إن 
و وليا دور  االقتصاديةسوق فعالة في دعم و تمويل االنتاج و تمويل باقي المشاريع 

و توجيو االستثمار كما اشارة بعض الدراسات بذلك مثل دراسة كبير في استقطاب 
التي تدعم االقتصاد بشكل عام لكن مما يجب االشارة إليو إن  (4001)البرزنجي, 

السوق النقدية ىي جزء من السوق المالي العراقي الذي بدوره يتكون من قسمين االول 
 باألوراقكما ذكرنا في مسند البحث و أما ألثاني فيو السوق المالية و الذي يتعامل 

السوق االول ولكنو اكثر خطرًا  المالية طويمة االجل الذي يكون ذو عائد اكبر من
و  السيولة انخفاضتثمرة و و كذلك ضخامة المبالغ المس االستحقاقبسبب طول مدة 

ان السوقين في العراق )المالية و ألنقدية( تعاني من دمج في التعامالت بيا فقد تبدأ 
في  االستثمارعممية االستثمار بسوق و تنتيي بآخر لذلك من الصعب التمييز بين 

السيولة و  انخفاضالسوقين فقد تؤثر سمبيات السوق المالية عمى السوق النقدية مثل 
ارتفاع المخاطر مما يقمل من عدد المستثمرين و المضاربين في السوق النقدية لذا 

لسوقين و التعريف لكل و احد قانونية ألنقدية إيجاد فيصل بين اعمى ألسمطات أليجب 
 منيما بمميزاتو و سمبياتو.
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 دراسة تحميمية لسوق العراق النقدية :المبحث الثالث

كما ذكرنا سابقا ان السوق النقدية ىي باألصل جزء من السوق المالي الذي لو قسم  
المالية طويمة االجل, والعراق ىو احد  باألوراقاخر ىو السوق المالية التي تتعامل 

البمدان النامية التي بالعادة تكون السوق النقدية والسوق المالية فييا ذات ارتباط والعممية 
, ولكن يمكن االستدالل عمى السوق النقدية التي تبدأ في اي سوق منيما تنتيي بآخر

نقدية لكون ان عدد في العراق من خالل مؤشر عدد االسيم المتداولة في السوق ال
االسيم في السوق المالية ) اوراق مالية طويمة االجل( ال يمكن ان يرتفع وينخفض 

( الذي يبين مؤشر عدد 0بسرعة عمى عكس السوق النقدية وكما موضح في الجدول )
 أالسيم المتداولة في سوق العراق لألوراق المالية.

 وق العراق لألوراق المالية.( يبين مؤشر عدد أالسيم المتداولة في س0جدول )

 (%) نسبة التغير مؤشر عدد أألسهم المتداولة )بالمميار( السنوات
2004 14393 --------- 
2005 55639 286 
2006 57975 4 
2007 152990 163.9 
2008 150853 -1.4 
2009 211290 40.1 
2010 255659 21.0 
2011 492371 92.6 
2012 625640 27.1 
2013 871182 39.2 
2014 743852 -14.6 
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2015 579640 -22.1 
2016 917542 58.3 
2017 631420 31.2- 
2018 376806 -40.3 
2019 210841 44.0- 
2020 262911 24.7 

التقارير السنوية لسوق العراق لألورق المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد عمى 
 التغيرات النسبية السنوية من عمل الباحثان.(, 4040 - 4002المالية لممدة  )

 تحميل مؤشر عدد أألسهم المتداولة في سوق العراق لألوراق المالية

ويمثل ما تم تداولو من إعداد لألسيم في قاعة السوق خالل المدة المحددة لنشاط 
( المسار التصاعدي 0التداول وبمختمف األسعار السوقية. ونالحظ من بيانات الجدول )

( مميار سيم وارتفعت إلى 14393حوالي ) 2004ألعداد األسيم حيث بمغت عام 
%(. في حين ارتفع 286تغيير بمغت )وبنسبة  2005( مميار سيم في عام 55639)

%(. 4ونسبة تغير بمغت ) 2006سيم لعام  مميار (57975عدد أألسيم المتداولة )
في  164%)سيم وبنسبة تغيير حوالي ) مميار( (152990وأرتفع عدد أألسيم إلى 

خالل ىذا العام بدأ تداول االوراق المالية  والسبب في ذلك االرتفاع أنو 2007  عام 
  2007لغير العراقيين في سوق العراق لألوراق المالية ابتداء من شير اب من عام 

 ( مميار سيم.(7فقد بمغ عدد أألسيم لغير العراقيين ما قارب كما ذكرنا سابقا 

تغيير  ( وبنسبة (150853الى 2008ثم عاد وانخفض عدد أألسيم المتداولة في عام 
%( 40.1وبنسبة حوالي ) 2009في عام %(. وعاود االرتفاع مرة أخرى -0.2)

وقد واصل ارتفاعو ( مميار سيم. 211290عندما وصمت اعداد أألسيم المتداولة إلى )
( مميار سيم وبنسبة 492371إلى ) 2011حتى بمغ مؤشر عدد أألسيم المتداولة عام 
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حيث  2013عداد أألسيم المتداولة حتى عام %( واستمر االرتفاع في ا34.2مقدرىا )
( مميار سيم وبنسبة تغير (871182بمغ المؤشر اعمى مستوى في االرتفاع فوصل إلى 

شيدت ارتفاعات كبيرة قياسًا  2013%( ونالحظ إن تداوالت عام 39.2سنوي بمغ )
 لعراقية.بالعام الذي قبمو يعود سببيا إلى إدراج شركة أسيا سيل لالتصاالت في السوق ا

شيدت سوق األوراق المالية لمبمدان العربية توسعا وتقدم ممحوظا 2014 وفي عام 
وعمى العكس من ذلك بالنسبة لسوق العراق لألوراق المالية فقد انخفض مؤشر عداد 

( و ذلك (14.6-%مميار سيم وبنسبة تغير بمغت  743852)أألسيم المتداولة إلى )
حالة من عدم االستقرار  2014ذ شيد العراق في عام بسبب الوضع السياسي واألمني إ

السياسي بسبب االنتخابات البرلمانية و في النصف أألخر من نفس العام قامت 
 العصابات اإلرىابية باحتالل جزء من أراضي العراق. 

-44.0( وبنسبة مقدارىا )579640إلى ) 2015واستمر المؤشر باالنخفاض في عام 
قتصادي العالمي ليذا العام الذي يتجو نحو االنكماش ىو الوضع اال%( وسببو 

االقتصادي األثر الكبير عمى اتجاه التداول في األسواق المالية بشكل عام و في 
المنطقة العربية فقد كان تأثيره واضح بسبب األثار السمبية التي عكستيا تدىور أسعار 

نفط الخام إضافة إلى ما كان النفط الخام ولم يكن العراق بمعزل عن التأثر بأسعار ال
 يعانيو من تردي لألوضاع السياسية و أألمنية.

( مميار سيم وبنسبة 917542إلى ) 2016وارتفع عدد أألسيم المتداولة خالل عام 
%( وكما نالحظ ارتفع عدد أألسيم المتداولة وبشكل حفيف عن العام السابق (58.3

ع قيمة ىذا المؤشر إذ بمغ صافي االستثمار ولممستثمرين أألجانب الدور البارز في ارتفا
. والستمرار تردي األوضاع ألسياسية في العراق 15.3%)أألجنبي في ىذا العام )

( مميار سيم وبنسبة 631420إلى ) 2017انخفض عدد أألسيم المتداولة في عام 
  2018%(. واستمر االنخفاض في مؤشر عدد أألسيم المتداولة خالل عامي -(31.2

%( بسبب االنخفاض في أسعار النفط -44.0, (40.3-%إلى نسب مقدارىا  2019و



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع الوجلد ال / رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 
 

 
 298 

العالمي و تردي األوضاع السياسية في العراق. وارتفع عدد أألسيم المتداولة خالل عام 
%( بسبب االرتفاع الذي شيدتو 24.7( مميار سيم وبنسبة )(262911إلى  2020

مؤشر عدد التقمبات السنوية في  ( يوضح4أسعار النفط في تمك السنة. والشكل )
 (.4040 – 4002أألسيم المتداولة  في سوق العراق لألوراق المالية لممدة )

 
 4002(: مؤشر عدد أألسيم المتداولة في سوق العراق لألوراق المالية لممدة )4شكل )

– 4040) 

 (0المصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد عمى بيانات الجدول )

 االستنتاجات

ألنقدية في ألعراق ىي سوق لألوراق المالية قصيرة أألجل و لكن ال  السواقإن  -0
فالعممية التي  المالية طويمة أألجل األوراقمع سوق  الندماجيايمتفت النظر إلييا 

  وق قد تنتيي بآخرتبدأ بس
بب بسألنقدية  السوقإن أكثر ألمضاربين في أألسيم و السندات ىم من رواد  -4

ألمقترض  الطرفدائمة وقت التسديد من قبل  الشبو المرونةو  ألمخاطر انخفاض
 ألمصدر لألوراق ألمالية
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تعد فألمالية قصيرة أألجل )السوق ألنقدية( من أدوات ألبنك المركزي  األوراقتعتبر   -2
 ألتي يستخدميا لمتحكم في عرض ألنقدالنقدية  السياسةمن أدوات 

 التوصيات

و ألباحثين عن أىمية و دور  االقتصاديينيجب القيام بدراسات توعوية من قبل  -0
 ألنقدية  السوق

توجب عمى ألقائمين بالسياسة ألنقدية إصدار قوانين خاصة لتطوير و تمييز سي -4
ألنقدية و ليا دور فعال في  السياسةلكونيا من أدوات السوق ألنقدية عن غيرىا 

 إدارة عرض ألنقد 
و المضاربين في سوق االوراق المالية  بتوعيةسمطة ألنقدية أن تقوم  يجب عمى أل -2

مد و قصير طروحة و تبيان ما ىوه منيا طويل االالم األوراقايجاد فاصل بين 
 .لكل واحد منيا األرباحأألمد و التعريف بحجم العائد و 

 المصادر ائمةق

 المصادر العربيةأوال: 

المالية )المنشأة, المفيوم, األدوات(, بال  األسواق, 4002, آل طعمة, حيدر حسين -0
 جامعة كربالء, كربالء, العراق االستراتيجيةطبعة, مطبعة الدراسات 

أألولى, مطبعة  الطبعةالمالية,  األسواقإلى  المدخل, 4002, ألجميل, سرمد كوكب -4
 لمنشر و التوزيع, األردن, عمان األكاديميونشركة 

, 4002, رسمية زكي, إسماعيل, السيدة عبد الفتاححنفي, عبد الغفار, قرياقض,   -2
(, بال االستثمارالبنوك شركات  –البورصات  –أسواق رأس المال األسواق المالية )

 طبعة, مطبعة الدار الجامعية, أإلسكندرية, مصر



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع الوجلد ال / رابعةهجلة الدراسات الوستداهة . السنة ال

 
 

 
 

 
 300 

األسواق و ألمؤسسات ألمالية , 4002, حنفي, عبد ألغفار, قرياقض, رسمية زكي -2
(, االستثمارشركات  – التأمينشركات  –المالية  األوراقأسواق  –بنوك تجارية )

 ., مصراإلسكندريةبال طبعة, مطبعة الدار الجامعية, 
, 4002, خربوش, حسني عمي, أرشيد, عبد المعطي رضا , جودة, محفوظ أحمد -5

 .المالية, الطبعة أألولى, مطبعة زىران, عمان, أألردن األسواق
المالية, بال طبعة, مطبعة صندوق النقد  ألسواقا ,4040, قندوز, عبد الكريم احمد -2

 .العربية المتحدة اإلماراتالعربي, أبوظبي,  دولة 
غيالن  , السوق النقدية و المالية في العراق, بال طبعة,4003, وىم, بدر غيالن -1

 .بدر, بغداد, العراق
, دور سوق العراق لألوراق المالية في 4001البرزنجي, أحمد محمد فيمي سعيد,  -2

استقطاب وتوجيو االستثمارات بحث استطالعي, مجمة كمية الرافدين الجامعة 
 .23, العدد 0لمعموم, بغداد, المجمد 

المالية  األسواقعودة, بشير ىادي, عباس, زىرة حسن, حسين, مصطفى ميدي,  -3
, 4, مجمة دراسات إدارية, ألعراق, ألمجمد 4002:اإلطار العام ومقومات النجاح, 

 .2 العدد
االليات الواجب توفرىا النتقال العراق من , 4000د, سحر قاسم, محم -00

زي العراقي المديرية العامة االقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق, البنك المرك
 .واالبحاث قسم االقتصاد الكمي والسياسة النقدية لإلحصاء

 (4040 – 4002, التقارير السنوية لممدة )ىيئة األوراق المالية العراقية -00

 ًا: المصادر األجنبيةثاني

1- Nay Pyi Taw, Myanmar, 2015, Financial Instruments (L4) 
Course on External Sector Statistics, Balance of Payments 
Division IMF Statistics Department. 
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2- Valdone Darskuviene, 2010, Financial Markets, Leonardo da 
Vinci programme project Transfer of Innovation, Vytautas 
Magnus University. 

 


