


المقدمة

هناومنوالتمويل،االستثمارأنماطمننمطاً بوصفهالمحفظياألجنبياالستثماربرز
الكل،وًىمستعلىتكوًنعندمااالقتصاديةاألدبياتفيكبيراحيزاتحتلالظاهرةهذهأخذت

قبلمنواضحةواسبقيةعليامكانةاحتلتالتيالعالميالتمويلمصادرأهمأحدويعدكما
ظماتالمنعناوعنهاالصادرةالتقاريرعبرسواءحدعلىوالمتقدمةالناميةالدولمختلف

هذافينهابيالمحمومالسباقوبدءالمدني،المجتمعلمنظماتالتابعةاولهاالتابعةوالهيئات
جنبياالاالستثماراستخداممنهاعنه،الناتجةوالفوائدالمزايامنجملةلتحقيقالميدان
باالسواقلمتمثلةاالفوقيةالبنيةتنشيطعنفضالالتحتيةالبنيةمشاريعتمويلفيبانواعه
الىللدخولكذريعةاستخدامهعنفضال.الماليةالمواردمحدوديةظلفيخصوصاالمالية

اتالعالقشكلبناءاعادةخاللمنالمتحضرالعالممصافالىللوصولالعالميةاالسواق
.االجنبيةلالستثماراتوالمستقطبةالمصدرةالدولبينوالشراكات

الىيةاالجنباالستثماراتجذبعنتبحثالتيالدولاحدىيعدفالعراقهناومن
تحقيقيفمنهالالفادةلالستثماراتوجاذبةمؤاتيةاستثماريةبيئةنسجخاللمناراضيها

والبنيةيةالتحتبالبنيةالخاصةالوطنياالقتصادعلىايجاباتنعكسالتىالمنافعمنجملة
.الفوقية



نبيةاالجاالموالتوظيف:المحفظياالجنبياالستثمارمفهوم.اوال

.مستقبليةعوائدتحقيقبهدفالمحليةالماليةالموجوداتفي

والطردالجذبمابيناالجنبياالستثمار.ثانيا



(2)الجدول 

2016-2010مؤشرات االستثمار االجنبي المحفظي في القطاع المصرفي للسوات 

السنوات

بيعشراء

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
(دينار)قيمة التداول 

نسبة 

التغير

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
(ردينا)قيمة التداول 

نسبة 

التغير

201030988200946-51148971375-5311703635-7258350530-

20116130472657797.8126541315972147.41577805465319.34841438509380

201219300061307(68.5)37788112250(70.1)3040379026892.74606387672632.2

201333512364900(73.6)5301920521440.3319415440925.1470548773782.1

201468572382215(104.6)8457269443359.550462223155586236211922132.5

201564846877748(5.4)52624797098(37.8)
17572142458

8
248.29611464033954.1

2016667025667482.930097541321(42.8)51688110276(70.6)22632359208(76.5)

147.2121.3معدل النمو المركب11491.4معدل النمو المركب



(3)الجدول 

2016-2010مؤشرات االستثمار االجنبي المحفظي في قطاع التامين للسنوات 

السنوات

بيعشراء

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

2010385186130-708570418-306941667-324477501-

20111412063058266.64652768932556.619517746(93.6)60981194(81.2)

201211417627(99.2)19477231(99.6)3278528268.0637631584.6

20132432653882030.62708950861290.8341974022943.1311353566388.3

2014139587883(42.6)185077784(31.7)7172371(97.9)13141200(95.8)

201519247154737.9140778901(23.9)2915121203964.41727387361214.5

20168903393(95.4)3446347(97.6)150494972(48.4)47578884(72.5)

معدل 

النمو 

المركب

52.740.4
معدل النمو 

المركب
88.672.2



(4)الجدول 

2016-2010مؤشرات االستثمار االجنبي المحفظي في قطاع االستثمار للسنوات 

السنوات

بيعشراء

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

2010146271808-152657283-6300000-4763330-

2011384353326162.8322486934111.22701628084188.32506719085162.5

20123475000(99.1)2765890(99.1)2485000(99.1)1628700(99.4)

2013647000(81.4)993200(64.1)---

2014220000(66)244000(75.4)287500201250-

2015600573173540516121.5---

2016--------

معدل 

النمو 

المركب

33.332.3
معدل النمو 

المركب
46.245.3



(5)الجدول 

2016-2010مؤشرات االستثمار االجنبي المحفظي في قطاع الخدمات للمدة 

السنوات

بيعشراء

عدد االسهم المتداولة
نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

2010546852874-1358602839-100170037-283065215-

20112773529083407.210457851595669.813414829433.9636997383125

20121993786357(28.1)5999176940(42.6)843498294528.82509544013294

2013302534755251.71170955312795.2314033313(62.8)1174018226(53.2)

20141770291273(41.5)8403480279(28.2)1054391575235.84282273679(264.8)

2015814221403(54)3175294149(62.2)490171582(53.5)1561134458(63.5)

201687937500082258834676(28.9)1288038566162.8239220844453.2

108.4109معدل النمو المركب
معدل النمو 

المركب
154.4143.7



(6)الجدول 

2016-2010مؤشرات االستثمار االجنبي المحفظي في قطاع الصناعة للمدة 

السنوات

بيعشراء

عدد االسهم المتداولة
نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

20104439041688-5903217643-108992351-177510085-

20111647025637527126423573260347.62228842797194539647969092133.6

20127146522178(56.6)10047774159(62)4702392748111490878139223.8

201315901151834122.537090369785269.12775658446(41)4631020622(5.7)

20145959627669(62.5)14910976877(59.8)441834760459.29739604679110.3

20155725406992(3.9)11626819106(22)488597373410.67634695778(21.6)

20166351520050111604822294938603309744823.51108035693045.1

معدل 

النمو 

المركب

106.3118.5
معدل النمو 

المركب
197.8202



(7)الجدول 

2016-2010مؤشرات االستثمار االجنبي المحفظي في قطاع السياحة والفنادق للمدة 

السنوات

بيعشراء
عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
يرنسبة التغقيمة التداول

2010167793626-3545223334-14747228-264903697-

201123101865237.7704826869398.82777360171783.389923739943294.6

20123246867(98.6)63273540(99.1)95869669(65.5)2501224445(72.2)

20131571127944783.948845756467619.830873331(67.8)774785744(69)

201451866865(67)3219571877(34.1)104002936236.92757114625(255.9)

201542917099(17.3)1789471259(44.4)12090305916.22603574917(5.6)

201619113587(55.5)273476381(84.7)79593746(34.2)1129357202(56.6)

معدل 

النمو 

المركب

133.2128معدل النمو المركب69.164.7



(8)الجدول 

2016-2010مؤشرت االستثمار االجنبي المحفظي في قطاع الزراعة للمدة 

السنوات

بيعشراء

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

عدد االسهم 

المتداولة
قيمة التداولرنسبة التغي

نسبة 

التغير

201015552049-71181683-914818-6407356-

2011146945369844.910529930281379.3147982481517.61003928181466.8

201217347537(88.2)126970704(87.9)5042680(65.9)36374440(63.8)

201310414602(40)81143983(36.1)31110522516.9280558917671.3

20148962248(13.9)49717401(38.7)328093655.597045361(65.4)

20152227500(75.1)3921575(92.1)91435093178.7410886460323.4

2016340400(84.7)873980(77.7)46424589(49.2)121956368(70.3)

معدل 

النمو 

المركب

52.247.3
معدل النمو 

المركب
195165



(9)الجدول 

2016–2013مؤشرات االستثمار االجنبي المحفظي في قطاع االتصاالت للسنوات 

السنوات

بيعشراء

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

عدد االسهم 

المتداولة

نسبة 

التغير
قيمة التداول

نسبة 

التغير

201347398632448-1042751798756-5118404785-115428196271-

201472250581(99.8)1206425855(99.9)212207293(95.9)3231705997(97.2)

2015577522710699.33838840530218.2685145357222.9500403829554.8

201695758891565.8515210576034.2128137367(81.3)722553505(58.6)

معدل 

النمو 

المركب

29.618.7معدل النمو المركب27.617.3



(10)الجدول 

2016-2010في سوق العراق لالوراق المالية للمدة والعام التداول االجنبي 

بيعشراء

التداول العامالتداول االجنبيالسنوات

نسبة 

التداول 

االجنبي من

العام

التداول العامالتداول االجنبي

ول نسبة التدا

االجنبي من 

العام

20106288842457425941188660924.283194777134003598894062.1

201117649925841694119820750518.8488476527159411982075055.2

2012540475507148938252793076560851928758938252793076.3

20131149808534799284022031394840.516965481072328402203139486

201411254818850789831598895812.5824832060128983159889589.2

2015732004631334561797558711611350170898545617975587124.9

20165383450141342678814338112.6381263705424267881433819

معدل النمو 

المركب
97.4-129.5



(11)الجدول 

لالوراقمعدل النمو المركب الصافي للقيمة التداولية السهم القطاعات العاملة في سوق العراق 

2016-2010المالية للمدة 

معدل النمو المركب الصافيالقطاع

%1.4-االتصاالت

%13-االستثمار

%29.9-المصرفي

%31.8-التامين

%34.7-الخدمات

%63.3-السياحة والفندقة

%83.5-الصناعة

%  117.7-الزراعة

اجمالي التداول 

االجنبي المحفظي
-32.1%



(12)الجدول 

2016سنةلمؤشرات الحكم الرشيد في العراق 

(13)الجدول 

2016سنةالعراق لمختارة عنمؤشرات 

السنوات
ابداء الرأأي 

والمسائلة

حكم 

(  سيادة)

القانون

نوعية االطر

التنظيمية

االستقرار 

السياسي

فاعلية 

الحكومة 

وتاثيراتها

مكافحة 

الفساد

مؤشر الحكم

الرشيد

2016-1.01-1.70-.1.13-2.28-1.26-1.40-1.46

التصنيفالمؤشر

198من 161(االجراءات)االعمال سهولة

وهي دالة على اقصى االخطار  Eاالخطار القطرية

مناخ االعمال
E  وهي دالة على اقصى االخطار



االستنتاجات
االستثماراتمناالوفرالحظاالتصاالتبقطاعالمحفظياالجنبياالستثمارنال1.

اصةخالسريعةلالرباحومحققاسريعماديمردودذاحيويقطاعيمثلكونهاالجنبية

معيتناغمماوهوواالتصاالتيوالمعلوماتيالتقنياالنفتاحنحومتجهالبلدوان

.العولمةمبادئ

فيافيالصاالنخفاضمناالكبرالنصيبالزراعيللقطاعالسهمالتداوليةالقيمةكانت.2

الحكوميالدعمانخفاضعلىمؤشروهذا(%117.7-)الىليصلالمركبالنمومعدل

يفاالستيرادعلىاالعتمادزيادةادىمماللبلدالغذائياالمنيحققالذيالزراعةلقطاع

القطاعهذافياالستثمارمناالجنبيالمستثمرعزوفنتيجةالحكوميةاالحتياجاتتميل

حظيمافيـفيهاالخطارارتفاععنفضالالقطاعهذافياالرباحتحقيقدورةطولنتيجة

بمجال(%1.4-)الىليصلالصافيالمركبالنموبمعدلانخفاضباقلاالتصاالتقطاع

.القطاعهذاالسهمالتداوليةالقيمة


