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 المستخلص
مؤشر االرهاب كأحد مكونات المخاارر  السياساي   "الايت يتاأل  ماع اربعا  مؤشارات وها  " البحث الى تحليل  موضوع سعى

تحليال المؤشار العرعا  عدد القتلى , وعدد الجرحاى , عادد العملياات االرهابيا , وحجاس الخسااار الماديا  , وركا   البحاث الاى 
لمدرج   ف  سوق العاراق لاروراق الماليا م اماا الجاناب التربيقا  فقاد الخساار المادي  لمؤشر االرهاب واثرها على المؤشرات ا

استخدس اسالوب االنحادار المقياد واالرتباار علاى عينا  البحاث المتمثلا  ب  ا  عشار  م اار  مدرجا  فا  ساوق العاراق لاروراق 
 حجااس مؤشاار إعسااتنتاجات المالياا   وتااس بياااع درجاا  االرتبااار والتاااثر باايع مت ياارات الدراساا   مومااد حاار  البحااث جملاا  مااع اال

الماليا   لاروراق العراق سوق مؤشرات ف  الت يرات مع( %86) ميمته ما تعسر إي التأثيري  القو  ف  األهس ه  المادي  الخساار
 شاددته ماا فا  السايما االمت اادت الوضا  علاى مباشار تاأثير يات ها  الماديا  مؤشرالخساار  كوع منرقي  نتيج  وهيه تعود له
 التجاريا  المناارق  عاع فضاا للدولا  العام  للمرافق التحتي  للبنى وتخريب الحرااق اندالع مع ناتج  خساار مع الدراس  اعواس
 مأخرى مت يرات لمساهم  فتعود( %14) والبال   البامي  النسب  أما الدام 

Abstract 

The Research topic seeks to analyze the "political risk and its component Terrorism Index," 
which consists of five indicators index, a number of terrorist operations, and the number of 
dead and wounded, and the size of the physical losses, based search sub-index analysis of 
material losses for the index terrorism and its impact on the indicators listed on the Iraq Stock 
Exchange Finance. As for the practical side, it has been use style gradient unrestricted and link 
the sample represented by ten banks listed on the Iraq Stock Exchange. was Statement the 
correlation and interaction of variables of the study Search results produced that the volume of 
material losses is the most important indicator in the influential force and it explain a value 
(86%) of the variables in indicators of Iraq Stock Exchange It is belonging to it and this is a logical 
conclusion of the fact that material losses index is a direct impact on the economic situation, 
Especially in years of the study of the result of the fires and the sabotage of infrastructure and 
public facilities of the state As well as important business areas, The remainder, amounting to 
(14%) is attributed to the contribution of other variables 

 المقدمة 
ويلك مع خال تحويال المادخرات إلاى اساتثمارات  ,تؤدت أسواق األوراق المالي  دوراً رايساً ف  التنمي  االمت ادي  ألت مجتم 

ألفراد ورف  الناتج القوم  للمجتم  كلاهم إي ال يمكاع لدايه األساواق أع تنماو وت دهار إال ماع خاال ا  توليد دخول فعال  تُسدس ف
مااع خاال وجااود اسااتقرار  إلتنميا  الثقاا  لادى المسااتثمريع بماا تقدمااه مااع بياناات ومعلومااات مااما  لقااراراتدس وهاايا ال يتحقاق ا

 وأدىالعراق بكل مافيه مع االضررابات السياسي  األخير  , ال ال ف  حال  غير مستقر  إلاى حاد ماا  وسياس  وامن  ف  البلدم 
مع ناحي  أخرى أع اإلرهاب يمكاع اع وبيا  آمنه لاستثمار ,  عععدس االستقرار السياس  إلى  ع ع  ثق  المستثمريع والبحث 
األوراق الماليا  , ويمكاع القاول أع تومعاات المساتثمريع السالبي  يكوع عاما حاسما فا   يااد  المخاارر للمساتثمريع فا  ساوق 

يمكع أع يستثمر ف  السوق المال  ,فضا عاع إع  الوبعض الدجمات اإلرهابي   جراء سدس المستثمرأتنعكس مباشر  ف  أسعار 

د  توجيااه  ااناديق وكاايلك إعااا (MNCs)اإلرهاااب لااه عوامااب امت ااادي  تتمثاال فاا  عرملاا  عماال الشااركات المتعاادد  الجنساايات 

فر اساتقرار سياسا  وانخعااض درجا   اتاوعادس االستثمار إلى بلداع أكثر آمنا , ويؤدت أيضا إلى تدمير البني  التحتيا   ماع خاال 
األمر ينعكس ايجابيا على تداول الشركات المدرج  ف  سوق العراق أيا يعاد انخعااض المخاارر   والمخارر  السياسي  ف  البلد ,

اتخاي القارارات , ويساعى  حاالتف  تنشير حرك  تداول األسدس ف  سوق األوراق المالي  وف   هاس ؤشر اإلرهاب (السياسي  )م
 مسوق العراق لروراق المالي   مؤشرات  على المؤشر العرع  الخساار المادي  لمؤشر االرهاب البحث إلى تحليل اثر 
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 منهجية البحث :  -1
يعتمدها و وال لتحقيق غايته, وف  هايا البحاث تاس اعتمااد علاى المندجيا  التا  يقاوس علاى الشك انه لكل بحث مندجيت  الت  

 المعردات االتي  :

 مشكل  البحث : 1-1
 ُ هذه  وما سببتهالعراقي في اآلونة األخيرة من دخول عصابات داعش  االقتصادللظروف الخاصة التي يمر بها وفقا

االستثمار في  أن، ومن المعروف على العموم ال عن التراجع االقتصادي فض، تدمير للبنية التحتية العصابات، من قتل و

بالتوازن مع حجم المخاطرة التي يتعرض لها المستثمرين التي  األرباحتحقيق   إلىسوق العراق لألوراق المالية  يهدف 

ل الغامض الذي يكتنف ازدادت بدخول تنظيم داعش من خالل امتناع كثيرين من االستثمار بأموالهم خوفا من المستقب

ال بد من البحث في هذه المشكلة  وتبيان أسبابها كان لذا في العراق، وتخوف المتعاملين من انهيار السوق بالكامل   األوضاع

 بالتساؤل االتي:وتتركز مشكلة البحث والمباشرة الحقيقية 

 اق لالوراق المالية .ان مؤشرالخسائر المادية لالرهاب ساهم في تراجع اداء مؤشرات سوق العر هل

 اهمية البحث :  1-2

المخاطر التي يمكن  أنواعوحيوي في حقل اإلدارة المالية الدولية المخاطر السياسية التي تعد من اخطر  هامتناول موضوع  -أ

 . يتعرض لها السوق المالي أن

المواطنين في الداخل  في توجيه ة تعزيز الثقة وبيان مدى الفاعلية التي يتمتع  بها هذا السوق مما ينعكس على توعي -ب

 .مدخراتهم  واستثمارها في السوق 

والمستثمرين الدوليين والمعنيين بشؤون المال واالستثمار  MNCsوجد هذا الموضوع اهتماما كبيرا من قبل شركات -ج

السوق  لذلك ظهرت أهميته في دراسة مؤشر المخاطرة السياسية )اإلرهاب( وأثرها على مؤشرات السوق كون،الدولي

 المالية يعد المرآة التي تعكس الوضع االقتصادي في البلد. 

 :البحث أهداف 1-3

 :أهمها األهدافيسعى البحث إلى تحقيق  جملة من 

 مفهوم  وطبيعية المخاطر السياسية وانعكاساتها على أداء سوق العراق لألوراق  المالية.  إلىالتعرف   -أ

 .الدراسة ومدى تأثرها باألوضاع غير المستقرة التي يمر بها البلد مدةخالل  من دراسة وتحليل مؤشرات السوق -ب

المتمثل بدخول داعش للعراق وتأثيره على مؤشرات السوق ومدى تأثر نشاط المصارف  اإلرهابالتركيز على مؤشر  -ج

 .المبحوثة بذلك

 فرضيات البحث: 1-4

 فرضية االولى:

 .سوق العراق لألوراق المالية اداءمؤشر حجم الخسائر المادية ومؤشرات توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين  -

 .سوق العراق لألوراق المالية إداءمؤشر حجم الخسائر المادية ومؤشرات توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين  ال -

 : فرضية الثانية

 .سوق العراق لألوراق المالية إداء ومؤشراتمؤشر حجم الخسائر المادية توجد عالقة اثر ذات داللة إحصائية بين   -

 .سوق العراق لألوراق المالية إداء مؤشر حجم الخسائر المادية ومؤشراتتوجد عالقة اثر ذات داللة إحصائية بين ال -

  -الحدود المكانية : 1-5

 الحدود المكانية  1-5-1

عمدية  القطاعات المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية التي تتناسب خصائصها مع موضوع البحث وتم  اختيار عينة 

مصرف ال( مصارف مستمرة بالتداول وهي ) 10من القطاع األكثر تمثيال للسوق وهو قطاع المصارف وتم اختيار )للبحث 

الستثمار، مصرف دار السالم ،مصرف الخليج ، مصرف سومر، التجاري ،مصرف بغداد، مصرف الشرق األوسط، مصرف ا

تحليل نشاط هذه المصارف ومعرفه اثر مؤشر اإلرهاب باستخدام  وتممصرف بابل ،مصرف الشمال ، مصرف المنصور( 

 األساليب اإلحصائية قبل وبعد دخول التنظيم اإلرهابي داعش للعراق 

  الحدود الزمانية :  1-5-2
 شهدت عدم استقرار سياسي والعدوان اإلرهابي المتمثل بتنظيم32 ( كونها2015 – 2010للمدة )يتحدد النطاق الزمني للبحث 
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دخول ،فضال عن توافر الدخول وبعد القبل  المدةداعش االرهابي ونظرا لتركز الدراسه على تاثير دخول داعش تم اختيار 

 .عوامعينة البحث في هذه االالمختارة  عن المصارف جميعها  الالزمةالبيانات 

 

 منهج البحث : 1-6

ر الجانب التطبيقي تم استخدام االساليب االحصائية االنحدافي و ، االستقراطيلتحقيق اهداف البحث تم اعتماد االسلوب 

 واالرتباط لتحقيق فرضبة البحث .

 

  االطار المفاهيمي  للبحث -2

 السياسية :االطار العام للمخاطرة 2-1

 مفهوم المخاطرة السياسية : 2-1-1

مني يلك الحايع تاس منامشا  المخاارر  السياساي  فا  و(  1971-1964) المحدد  بيع  المرحل ظدر معدوس المخارر  السياسي  ف  

تحادث  نتيجا   أندا بعضدس  يعتقدو واضح للمخارر  السياسي محدد و معدوسليس هناك وو ف  المجات العلمي  ,مؤلعات اإلدار  
ت يارات فا  السياساي  وهايا  تكاوع ناتجا  عاع حتاى ,اإلعماالحدوث  عوب  ف  توم  تلك  أو فجو   ف  بيا  األعمال أوانقراع 

التا  تشامل اإلضارابات ,أعماال الشا ب والمقارعا   المعدوس ال يشمل تضميع العوامال االجتماعيا  ماثاً فا  المخاارر  السياساي 

(Robock ,1971 : 6م ومااا) الحكوماا  فاا  العمليااات التجارياا  أندااا تاادخلبتوضاايح معدااوس المخااارر  السياسااي  علااى  أخاارس 

(Kobrin,1980:5 )أت تادخل للحكوما  فا  عمال االمت ااد الايت  أندااالمخارر  السياسي  علاى  يرى إي مماثل  م  وجد  نظرم

إلاى خرار خساار  شارك  ماا ماع حياث أخار أنداا تشاير  يارىموShapiro,1992:4) حساع أو ساوء ميما  الشارك  ) ياؤثر علاى

وأعماال الشا ب  باإلرهابالت  تتمثل  والمالي  و األفراد وترتبر باألحداث المتعلق  بعدس االستقرار السياس  االستراتيجي األمور 
يلاك المخاارر  السياساي   ععا وفضاا(م(Lindeberg & Mörndal, 2002: 581)والع اياع  األهليا و االنقابات والحروب 

  رالمخاارأع  يارىالايت  ((Robock ,1971 هايا الارأتوافاق موي(Fitzpatrick 1983:249),ه  عملي  وليست حدثا معاجااا 

المخاارر  السياساي  حادث  أع الايت يشاير الاى ( Toit, 2013, ويوافقاه الارات )مارور الومات تت ير ما  ويمكع أع , ثابت تليس

تنراوت علاى عمليا  متدرجا   "  "تنميا  المخاارر أع Wyk ويارى  م(Toit, 2013:118 ) أأليديولوجيا تدريج  مثل الت يرات 

 للشاركات مخارر  سياساي ثورات أو حروب مد تشكل  ف  حيع أع الت ييرات السياسي  الكبرى نتيج  لرحداث مثل االنتخابات,,

عاع المخاارر  تجا  ع الخساار الناإإي  ,لظروليتبايع تبعاً   أع تأثيرالمخارر  السياسيو م(Wyk, 2010:119)المتعدد  الجنسي  

 1977فع  عااس , السياسي  خساار كبير  وال تقل خرور  عع تلك الناجم  عع مخارر  ال ر  األجنب  إع لس تكع أخرر مندا 

 الحكوم  اإليرانيا  ( مليوع دوالر م 500مع ) أكثراألمريكي  عقدا لات االت عع بعد بمبلغ  (GTE) جي تي أي ومعت شرك 

التاا  تسااتخدس بشااكل شاااا  فاا   ,( مليااوع دوالر بشااكل رساااال اعتماااد معتوحاا 95ماادمت إليااراع ) ( GTE)و بموجااب العقااد فااأع

ونظراً لخبار  الشارك  الرويلا  وثقتداا فا  الحكوما  اإليرانيا  فاأع الشارك  لاس تععال شاياا  ,الشرق األوسر بدال مع سندات األداء
أع  وولديا فأع الشرك  لاس تحادد األرضاي  التا  تساتري  فيداا إرعااء االعتمااد , , خارر  السياسي  المحتمل  لتحم  نعسدا مع الم

الشرك  لس تؤمع على أت مع مخاررها , وبعد مياس الثاور  اإليرانيا  كااع ماع المساتحيل العمال فا  المشاروع وخسارت الشارك  
المخااارر  السياسااي   مااع م ااادر وهناااك عاادد ,ت هاا  المثااال الوحياادإع الثااور  اإليرانياا  ليسااو ,( مليااوع دوالر50مااع ) أكثاار

عع الثورات أو االنقابات , إي أع بعض الشركات كانت ضحي  األعماال اإلرهابيا  المتمثلا  فا  تج  تلك النافضا عع موجود  
 :Eaker, et al;1996) اغتيال المستخدميع كالت  حدثت ف  جنوب أفريقياا بماا فا  يلاك الخساار  التاما  ماع خاال الم اادر 

مضارربا وغيار مساتقراً الع  أ ابحالحرب الباارد  ماد مبل  حدث ف   أوربا الشرمي  فأع االستقرار السياس  النسب  وما م(395

المدع الم دهر  والم اان  المنتجا  دمارت  نجد أعامت اد السوق , فع  يوغوسافيا  إلىالدول الشيوعي  السابق  حاولت التحول 
 إال نتاا التا  عرلات أنشار   (1970-1967)فضا عع  الحرب األهلي  النيجيري  متتال العرم  والحرب األهلي  ,مع جراء اال

 Rothgeb,2002:36)) موتسببت ف  خساار لشركات النعرف  نيجيرت  األجنبي البرت للنعر  لشركات النعر 

 السياسية للمخاطرة التاريخية الخلفية2-1-2

 لظدورهااا األولااى البادايات هاا  المرحلا  هاايه تعااد إيا الساتينات أواخاار إلاى  Political Risk السياسااي  المخاارر  تاااري  يرجا 

 رااب  يات بانداا المرحلا  تلاك فا  ظدارت الت  الدراسات تمي ت إي الدولي  والعامات األنظم  ف  حدثت الت  الترورات بسبب
 الدوليا  الحاروب االجتمااع  واالضرراب االجتماعي  بالعوضى السياسي  المخارر  مكونات الدراسات هيه حددت ومد معاهيم 
 المعروضا  والقياود العقاود وخارق الملكيا , نا ع ,و الدولا  وفشال الحكاوم , االستقرار وعدس واإلرهاب االمت ادي  والعقوبات

 ماع تعقيادا أكثار أ ابح السياساي  المخاارر  وتحليال البحاث مياداع أع إال( Nath, 2008:5) التمييا  أو الاورع إلى العود  على

 يات الدراساات ماع السياساي  المخاارر  تقيايس فا  التركيا  كااع فقدمع القرع الماض    السبعينات أواخر إلى الستينيات منت  
 تقادس التا  التجاري  السياسي  المخارر  مؤشرات بظدور المد  هيه تمي ت ومد الكم  الراب  يات دراسات إلى المعاهيم  الراب 
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 Business األعمااااال بيااااا  مخااااارر  مؤشاااار ظداااار و( Moreirz,2013:313) السياسااااي  المخااااارر  تحلياااال خاااادمات
Environmental Risk Index راوره الايت  (F. T. Haner 1975  )السياسا  االساتقرار ومؤشار (Political System 

Stability Index  مبال ماع تراويره تاس الايت Dan  Handel 1970 السياساي  المخاارر  مكوناات المؤشارات هايه وحاددت 

 (مSimon, 1984: 63) واالجتماعي  واالمت ادي  السياسي  بالمت يرات

 مفهوم المخاطرة السياسية :  2-1-3

مني يلك الحايع تاس منامشا  المخاارر  السياساي  فا  و(  1971-1964) المحدد  بيع  المرحل ظدر معدوس المخارر  السياسي  ف  

تحادث  نتيجا   أندا بعضدس  يعتقدو واضح للمخارر  السياسي محدد و معدوسليس هناك وو ف  المجات العلمي  ,مؤلعات اإلدار  
ت يارات فا  السياساي  وهايا  تكاوع ناتجا  عاع حتاى ,اإلعماالحدوث  عوب  ف  توم  تلك  أو فجو   ف  بيا  األعمال أوانقراع 

التا  تشامل اإلضارابات ,أعماال الشا ب والمقارعا   المخاارر  السياساي المعدوس ال يشمل تضميع العوامال االجتماعيا  ماثاً فا  

(Robock ,1971 : 6 م وماااس)الحكوماا  فاا  العمليااات التجارياا  أندااا تاادخلبتوضاايح معدااوس المخااارر  السياسااي  علااى  أخاار 

(Kobrin,1980:5 )أت تادخل للحكوما  فا  عمال االمت ااد الايت  أندااالمخارر  السياسي  علاى  يرى إي مماثل  م  وجد  نظرم

أخار أنداا تشاير إلاى خرار خساار  شارك  ماا ماع حياث  يارىموShapiro,1992:4) حساع أو ساوء ميما  الشارك  ) ياؤثر علاى

وأعماال الشا ب  باإلرهابالت  تتمثل  والمالي  و األفراد وترتبر باألحداث المتعلق  بعدس االستقرار السياس  االستراتيجي األمور 
يلاك المخاارر  السياساي   ععا وفضاا(م(Lindeberg & Mörndal, 2002: 581)والع اياع  األهليا و االنقابات والحروب 

  رالمخاارأع  يارىالايت  ((Robock ,1971 هايا الارأتوافاق موي(Fitzpatrick 1983:249),ه  عملي  وليست حدثا معاجااا 

المخاارر  السياساي  حادث  أع الايت يشاير الاى ( Toit, 2013الارات ) , ويوافقاهمارور الومات تت ير ما  ويمكع أع , ثابت تليس

تنراوت علاى عمليا  متدرجا   "  "تنميا  المخاارر أع Wyk ويارى  م(Toit, 2013:118 ) تدريج  مثل الت يرات أأليديولوجيا 

 للشاركات مخارر  سياساي ثورات أو حروب مد تشكل  ف  حيع أع الت ييرات السياسي  الكبرى نتيج  لرحداث مثل االنتخابات,,

عاع المخاارر  تجا  ع الخساار الناإإي  ,لظروليتبايع تبعاً   أع تأثيرالمخارر  السياسيو م(Wyk, 2010:119)المتعدد  الجنسي  

 1977فع  عااس , السياسي  خساار كبير  وال تقل خرور  عع تلك الناجم  عع مخارر  ال ر  األجنب  إع لس تكع أخرر مندا 

 ( مليوع دوالر م  الحكوم  اإليرانيا 500مع ) أكثراألمريكي  عقدا لات االت عع بعد بمبلغ  (GTE) جي تي أي ومعت شرك 

التاا  تسااتخدس بشااكل شاااا  فاا   ,( مليااوع دوالر بشااكل رساااال اعتماااد معتوحاا 95ماادمت إليااراع ) ( GTE)و بموجااب العقااد فااأع

ك  الرويلا  وثقتداا فا  الحكوما  اإليرانيا  فاأع الشارك  لاس تععال شاياا ونظراً لخبار  الشار ,الشرق األوسر بدال مع سندات األداء
أع  وولديا فأع الشرك  لاس تحادد األرضاي  التا  تساتري  فيداا إرعااء االعتمااد , , لتحم  نعسدا مع المخارر  السياسي  المحتمل  

العمال فا  المشاروع وخسارت الشارك   الشرك  لس تؤمع على أت مع مخاررها , وبعد مياس الثاور  اإليرانيا  كااع ماع المساتحيل

المخااارر  السياسااي   مااع م ااادر وهناااك عاادد ,إع الثااور  اإليرانياا  ليساات هاا  المثااال الوحياادو ,( مليااوع دوالر50مااع ) أكثاار

عع الثورات أو االنقابات , إي أع بعض الشركات كانت ضحي  األعماال اإلرهابيا  المتمثلا  فا  تج  تلك النافضا عع موجود  
 :Eaker, et al;1996المستخدميع كالت  حدثت ف  جنوب أفريقياا بماا فا  يلاك الخساار  التاما  ماع خاال الم اادر  ) اغتيال
مضارربا وغيار مساتقراً الع  أ ابحالحرب الباارد  ماد مبل  حدث ف   أوربا الشرمي  فأع االستقرار السياس  النسب  وما م(395

المدع الم دهر  والم اان  المنتجا  دمارت  نجد أع اد السوق , فع  يوغوسافيا امت إلىالدول الشيوعي  السابق  حاولت التحول 
 إال نتاا التا  عرلات أنشار   (1970-1967)فضا عع  الحرب األهلي  النيجيري  مع جراء االمتتال العرم  والحرب األهلي  ,

 Rothgeb,2002:36))وتسببت ف  خساار لشركات النعر ف  نيجيرت  األجنبي البرت للنعر  لشركات النعر 

 :المخاطرة السياسية تصنيف 2-1-4
  ( المخاارر  السياساي  وفاق حادوث اإلحاداث أو علاى ربيعا  التا  تتاأثر بداا الشاركات متعادد  الجنساي  2010مسس )العامرت, 

MNCs تقسايس وفق تقسيس حدوث اإلحداث   نعت المخارر  السياسي  إلى مخارر  سياساي  كليا   ومخاارر  سياساي  ج ايا  أماا

فقد  نعت إلى ثاث  مخارر ه  :مخاارر  التحويال ومخاارر  MNCs    بحسب الربيع   الت  تتأثر بدا الشركات متعدد  جنس 

 (736:2010الملكي  )العامرت,–التش يلي  ومخارر  السيرر  

 تصنيف المخاطرة السياسية حسب حدوث الحدث:  2-1-4-1
 المخاطرة السياسية الكلية : -1

على الشاركات ال ا ير  والكبيار  وفا   األحداث الت  مع المحتمل أع يكوع لدا تأثيركل وتشمل  , ا أندا مخارر  البلديشار إليد
حتاى وجميعداا   واألجنبيا إمرار مانوع معيع ف  دول  معين  يشامل الشاركات المحليا   مثا حتىف ,مختل  القراعات االمت ادي 

أع المخااارر  الكلياا  وم(Lugt& Hamblin; 2011:30)ع يلااك يقاا  ضاامع المخااارر  السياسااي  الكلياا  أنظاااس الحكااس فاايتحااول 
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المرتبر  بالمجتم  يمكع أع تتولد مع خار  البلد المضي  فحرب الع ابات ف  أمريكا الاتيني  وجنوب شارق أسايا واإلرهااب 
 الدول  ه  إحدى المظاهر العنيع  لديا النوع مع المخارر 

 :اطرة السياسية الجزئية المخ -2
مراع معيع ف  االمت اد أو لبعض الشركات فيرلق عليداا بالمخاارر  السياساي  الج ايا م أع هايا  ف الحاالت المؤثر   إلىتشير 

ض  والضارااب المت اياد  علاى أنشار  مراعاات والشكل للمخارر  السياسي  يعد نتاجا لت رفات الحكوم  مع خال القيود المعر
األعمال , كيلك فاع ت ير سياسات الحكوم  تجاه االستثمار ف   اناع  معينا  واساتبدالدا ب اناع  أخارى يعاد ضامع المخاارر  

االفتاراض  إلاىالمخارر الج ايا  يتضامع االساتجاب   دراس  أسلوب أعبشكل عاس و(م McRae,1996:120السياسي  الج اي  ) 

حاج  ماديرت الشاركات  إلى أيضاويشير  ف  البادم كلدا لشركاتل مبسر وهو أع درج  التعرض للمخارر  السياسي  هو نعسهال

 Lindeberg and)الى االهتماس بالت يرات الت  تح ل ف  ظرو   ناعي  محدد  والت ييرات جيري  ليس فقار فا  الحكوما  
Mörndal, 2002:22ظرو  الرارا  الت  كانت نتيجا  للسياسا  كااع لداا تاأثيرات كليا  وج ايا  معظس ال فأع وفقا لكوبريعو م

 -الت ني  الكل  / الج ا  للمخارر  السياسي  فأع اإلجراءات والسياسات يمكع تميي ها بأندا احداث مساتند  داخليااً  فضا ععم

 مارر  السياسي  الكلي  والمخارر لرغس مع إع التميي  بيع المخوعلى ا م((Kobrin,1978:122أو أحداث مستند  خارجيا 

 تصنيف المخاطرة السياسية بحسب الطريقة التي تتأثر بها الشركات المتعددة الجنسية :2-1-4-2
  مخاطرة التحويل : -1

وه  المخارر  الت  تنشأ مع السياسات الحكومي  الت  تقيد كل مع  رأس الماال والمادفوعات والمنتجاات والتكنولوجياا واألفاراد 
مع القيود المعروض  علاى تحويال األربااق ومياود اساترجاع رؤوس االماوال  ل, وتتضمع كه خارج داخل البلد المضي  أو إلى

مياود تحويال مقساوس االربااق وح ات االساتيراد وتبار  هايه المخاارر  ووميود التعريع  الجمركي  على ال ادرات والواردات 
 (Czinkota and Ronkainene, 2001: 81)بيع البلداع القياس بمحاوالت تحويل رؤوس األموال  لدىاساسا 

  مخاطرة التشغيلية: -2
العملياات المحليا    أدار  مباشر اإلداري  الت  تقيد  وإجراءاتداالحكوم  المضيع   تعليماتالمخارر  الت  تنجس نتيج  سياسات و  

وتتضامع المخاارر  التشا يلي     MNCsوظااا  األخارى التا  تقاوس بداا الشاركات الفا  اإلنتاا  والتساويق والماليا  وغيرهاا ماع 

 م(Schmidt, 1986: 47)والت ني  المحل  اإليرادالتقيد باألسعار و ياد  الضرااب الت امات الت دير ومترلبات 

 الملكية:–مخاطرة السيطرة  -3
  الت  تعيق او تمن  الملكي  والسيرر  على العمليات المحليا  وه  المخارر  الت  تنجس نتيج  سياسات أو افعال الحكوم  المضيع

الملكيا  الضاوابر الج رافيا  علاى االساتثمار وضاوابر القرااع االمت اادت علاى  -وتتضمع مخارر السيرر   MNCsللشركات 

 Kolabe) م ااااادر  وناااا ع الملكياااا  االسااااتثمار ضااااوابر الملكياااا  األجنبياااا  وااللت امااااات علااااى المشااااارك  المحلياااا  وال
&Helsen,1998:128)   

 عناصر المخاطرة السياسية : 2-1-5

 Quantitativeيمكااع مياساادا بااالررق الكمياا  فاا  ال الااب  Variablesمااع المت ياارات  عااددتتكااوع المخااارر  السياسااي  مااع 
Methods   الررق النوعي  اوQualitative Methods عن ار  مخاارر  تاأثيرهيه المت يرات تتيح للمستخدس متابعا    أع إي

عاع عنا ار معلوماات وبياناات  ICRGيتايح الادليل الادول   ومجموع  مع المت يرات على المخاارر الكليا  فا  البلاد ,  أوواحد 

مقاارع وياتس  أسااسعلى هيه المت يارات علاى  يمكع المستخدس مع تقييس المخارر  السياسي  بناءاً  األمروهيا المخارر  السياسي , 

 Internationalالتا  تسامى عنا ار المخاارر  السياساي  ) أهميتداامكاوع بحساب  \قاار لكال عن اريلاك عاع ررياق تحدياد ن
Country Risk Guide علاى كال جا ء وفا  المح ال  الندايا  تعرا  النتيجا  الشاامل   األثارهايه العنا ار تعرا  ترتياب و(م

باا  فاا  حاايع تقياايس المخااارر  المالياا  مااع ت ااني  المرك %50للمخااارر  السياسااي  ولااس يت ياار تقاادير المخااارر السياسااي  فاا  

الايت يخات بحثناا هاو  منقرا  التا  تشاكل بمح التدا المخاارر  القرريا  100تشاكل  و% 25واالمت ادي  تساهس كال منداا ب 

 م ( (Midoun, 2014: 135 اآلت :  عنا رها وهسالمخارر  السياسي  

 الستقرار الحكومي ا 2-1-5-1
يشكل هيا العن ر أحد العنا ر الجوهري  ف  مرار االستثمار , فالمساتثمروع لاع يجاا فوا علاى المخاارر  بارؤوس أماوالدس    

ف  بيا  ينظر إليدا على إندا غير مستقر  , مدركيع بيلك حجس المخارر  الت  ماد تسابب لداس خساار  أماوالدس المساتثمر م وعلاى 
قاوانيع واألنظما  التا  تخضا  النين  وثق  لدس مع حيث أبيا  السياسي  المستقر  م در رميشعروع ف  ال يعالمستثمر فأعالعكس 

عادس االساتقرار السياسا  وحادوث االنقاباات السياساي   موفضاعع يلاك أع (Busse and Hefeker,2005:1)لدا استثماراتدس

األجنبياا  علاى مارارات االساتثمار للشاركات سالب   تاأثيرممارسا   إلاىالشا ب والن اعاات المسالح  تاؤدت  وإعماالواالغتيااالت 

((Rugman and Hodgetts, 2000: 368  نقرا  وهاو  (12)حادد لدايا العن ار وفاق الادليل الادول  للمخاارر  القرريا  مو
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حاد  إلاىشعب  ( ويرتبر هيا المؤشر الدعس القو  التشريعي  ,المقياس مركب لعدد مع المؤشرات العرعي  ) مدى وحد  الحكوم  ,
إلاى المخاارر  األجنبيا فكلما كاع  النظاس السياس  يسارت  التوجه كلما ارتعا  احتماال تعارض االساتثمارات السياس  ما بالنظاس 
 Schneider and Frey, 1985: 165)السياسي  )

 االقتصادية -االجتماعية  2-1-5-2
ل تعاوق العما عأدي  او انعادامدا, التا  ماع الممكاع يعبر هيا العن ر عع تقييس العمل ف  المجتم   لماا يواجاه ماع تقلباات امت اا
يا  وها  يتأل  هيا المؤشر مع مؤشرات فرعب, والحكوم  , كيلك يعبر عع االستقرار االجتماع  لمختل  ربقات وفاات الشع

 .(Hayakawaمet (1 2012:32وثق  المستدلك والعقر البرال  

  االستثمار صورة2-1-5-3
 ألربااقاوتحويال ,  (الم ادر)وها  سارياع مععاول العقاد يعبر هيا المؤشر عع عدد مع المؤشرات الت  تتعرع مع هيا المؤشر 

  يمكاع وكل عااس  تؤثر على االستثمار بشا أعمع الممكع  األجنبي ع االستثمارات أبش واإلجراءاتالتعليمات  مأع والدف  المؤجل,
ع تعليمات  تكاو يا دور هكعدس السماق بالدف  المؤجل  واع أو( األرباقعدس السماق بتحويل الملكي  ) أوالعقود  إل اء  إلىتقود 
 (Simon  1982: 69)أندا تنتج بسبب الض ور االجتماعي  واالمت ادي   أوألسباب سياسي    أما

 الصراع الداخلي 2-1-5-4
عادس  أومدى االستقرار ف  داخل حدود الدول   ووجود  إلى  مع عنا ر المخارر  السياسي  الج اي   اليت يتعرض أخرعن ر 

 أوفعلياا   أثاااروجاود  ااراع باايع ربقااات الشااعب بقومياتااه وروااعاه وهااو تقياايس ليرهاااب والعناا  السياساا  فا  البلااد ومالااه مااع 

هايا المؤشار ماع مؤشارات فرعيا  ها   ويتاأل (  1) (International Country Risk Guideمحتملاه علاى النظااس السياسا  )

 م  (Linder and Santiso, 2002: 22) األهلي واإلرهاب /العن  السياس  والعوضى  األهلي ,الحرب 

مت ااد بشاكل تادمير اال الاى األهليا وتقاود الحارب  تعن  ال راع بيع جماعات  معين  داخل حادود الدولا  ,: األهليةالحرب  -1
 خاول اساتثماراتإندا تمنا  د فضا ععلاستثمار ,  األولي ومن  و ول المواد   األجنبي كامل ,وتدمير االستثمار والموجودات 

FDI   للبلد)إلى البلداع الت  تحدث فيدا تلك الن اعات وهيا بدوره يؤثر على التنمي  االمت ادي (Fouche, 200340:م  

هاا كبيار علاى  عب السيرر  عليداا ويمكاع أع يكاوع تأثير ا الدجمات اإلرهابي  مثل التعجيرات واالخترتعد إذ اإلرهاب:  -2

أو  ويمكاع أع تكاوع العملياات اإلرهابيا  يات توجاه سياسا  ساواء أكانات داخليا  م(Morrison, 2002: 188)المجتم  المادن  

ت عماال الشاركاأير  بسبب تعدد الشبكات اإلرهابي  عبر العالس ولكوع خارجي , فالتعامل م  المنظم  اإلرهابي  يشكل  عوب  كب

MNCs  بت ا باأيا  إيا مامات المنظماات اإلرهاب السايماتتحارك عبار العاالس فانداا ماد ت ابح أهادا  محتملا  ليعماال اإلرهابي م 

التحادث عااع سااو  ياتس وم Czinkota and Ronkainen, 1998: 183)للح اول علاى بعااض المنااف  ) MNCsالشاركات 

ساوق  علاى مؤشار اإلرهااب  وتحليلاه وتاأثيره علاى  ساامؤشر اإلرهاب بشكل مع ل بالمبحاث الثاان  ماع الدراسا  لتركا  الدر
 ف  البلدم   الدام العراق لروراق المالي  اليت يعد مع القراعات االمت ادي  

ه اإلعماال والع اياع المادن , وتاؤثر هاي اهراتالتظنتيج  الرفض الجماهيرت للحكس  ومع  ورها تكوع  الفوضى األهلية: -3
رات إلى تدمير موجودات  المؤسساات وياتس ميااس هايه المؤشا فضا عععلى نشار  عمليات الشركات  واالمت اد بشكل خات 

ى معرفا  م واع تقادير مؤشار ال اراع الاداخل   يحتاا  إلا(Nath, 2004: 6)باستخداس الررق النوعي  المديكل  وغيار المديكلا  

  MNCs متعدد  جنسي   اإلعمال الت  سو  تؤثر على الحكومات المضيع  فقر أو انه ي ل إلى  أعمال الشركات

  الصراع الخارجي  2-1-5-5
مع عدد ماع المؤشارات العرعيا  وها  الحارب  يتأل مقياس مركب   وهومع عنا ر المخارر  السياسي   الكلي  ,  أخرعن ر 

War  ال راعات عبر الحدود ,Cross-border Conflict     أجنبي ,ض ور خارجيForeign Pressures   م ويعن  وجاود

الااااادول المجااااااور  لداااااا  ويشاااااكل خرااااار سياسااااايا مباشااااارا علاااااى  أو اإلمليمااااا  اااااراع يدااااادد الحكومااااا   مااااا  محيرداااااا 

مندا الض ور الدبلوماساي  , وما  المعوناات  عدد مع االشكال ومد يتخي ال راع  الخارج  م  (Hayakawaم(al.2012:4البلد

م (International Country Risk Guide: 2014)ممالاا  , والعقوبااات الساالبي  اإلمليمياا , والقيااود التجارياا  , والن اعااات 

                                                           
املخددرة ا الا رةدد    املخددرة ا الري  دد  الددن    ددم   ب ددر ت  يلدد ل   ةددت    ل رددي   الدديل   ىلددف  دد     عمدد   International Country Risk Guide للمخددرة ا الري  دد   اليول دد  (الدديل  1)

 .(Holi, et. al., 2005: 2)واالق لرد   واملرل   
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د  الشاركات المتعاد أعماالتعلياق  إلاىدت ؤربما تا فأنداغير مباشر  أوتؤثر على البلد بشكل مباشر الت   راعات وفضا عع ال

 م (Madura, 2000: 443) (MNCsمتعدد  الجنسي ) تجعل الحكوم  تتخي مرارات عكسي  ضد الشركات  أندا أوالجنسيات 

  ســــــــــادألف 2-1-5-6
اساتعمال  إساء   أنهالبنك الدول  فيعرفه  أماتعر  منظم  الشعافي   الدولي  العساد أنه است ال الوظيع  مع اجل المنعع  الخا   

و  لتسااديل شر  ا بتا بلر أوول بقب وظاا م وسيقحاايع  دث العساااديحمو (245:2010 يااونسالوظيعاا  العاماا  للكسااب الخااات )
يؤثر بشد  على عمل الشاركات المتعادد  الجنساي   أعالعساد يمكع ( م و 2010:16)الراا , عام  راء ررق لمنام   جإ أود عق

 واألنااواع (م(Madura,2008:446يساابب انخعاااض اإلياارادات   أعيمكنااه  أو اإلعمااال أجااراءيساابب ارتعاااع كلعاا   أماااانااه إي 

 ايغ للعساااد ماا باايع عاادد ماع ال يحادث باايع الشاركات أو باايع شارك  معينا  والحكوماا ( , وهنااك  أعالمختلعا  ماع العساااد يمكاع 
 وباعراااءشااركات محلياا   إلااىالعقااود الحكومياا   إعراااءبساابب  إيراداتداااالشااركات والحكوماا   مااد تخساار الشاارك   أوالشااركات 

 395:2013 الرشو   للموظعيع الحكومييع ) العامرت ,

 المشادات العرقية   2-1-5-7

 International Country Riskدرجاا  التااوتر داخاال البلااد    , يقاايسمااع عنا اار  المخااارر  السياسااي  الكلياا   أخاارعن اار 
Guide: 2013)) اساتبدال القاانوع  إلاىالتوتر الدين  نااتج  ماع سايرر  علاى الحكاس ماع جاناب جماعا  دينيا  واحاد  تساعى م أع

لتقسايمات  أمااوينتج التوتر الدين  , للمجتم   األخرىقم  المكونات يوبيلك  األخرى األدياعمانوع دين   واع تستبعد  إلىالمدن  
 ع عا   البياا   إلاىت ؤدتا أعحدوث التاوترات العرميا  ماع شاأندا  أعوم (Fouche, 2003: 39)مومي   أو ل وي  أو عن ري  

علاى البلاد  تاأثيره يقت ار ال ,ارتعاع نسب  المخارر  السياسي  ف  البلد  واع حدوث توتر عرم  ف  بلد ما إلىتؤدت  والسياسي   

 م(Eiteman, et. al., 1998: 514)ليلك البلد  يمتد ليشمل الدول المجاور  إعيمكع  , وإنمانعسه 

 الديمقراطية  حساب 2-1-5-8
يا  والتشاريعي  والقضاااي  منبثقا  يحكس الشعب نعسه بنعساه لنعساه ,فالسالر  التنعي أوحكس الشعب   م رلح الديمقراري   يعن  أع

والديمقراريا  بمعناهاا م( 320:2013يقاوس بتن ايب حكاماه )حوحاو,  باختياارهالشاعب والشاعب  باساس أيضاامع الشعب  وتحكس 

ماع  األعلاىضامع  الحاد ي إيوعع رريق نظااس الت اويت والتمثيال النيااب ,  باألغلبي الواس  تعبر عع المجتم  الحر اليت يحكس 

انااه كلمااا كاااع النظاااس  إيوياارتبر هاايا المؤشاار بشااكل النظاااس السياساا   م( 19: 2007, المخااادم الحقااوق والحريااات العردياا  )

 رتكاااويع وضااا  غيااار مساااتق إلاااىانخعااااض هااايا المؤشااار ياااؤدت وكلماااا ارتععااات المساااأل  الديمقراريااا    ,  السياسااا  ديمقرارااا
 Fouche, 2003: 3)) األجنبي لاستثمارات  

  اساسيات مؤشر االرهاب  2-2
 : اإلرهابتعريف  2-2-1

خافهم والرهب  ه  الخو  والعا ع وهاو  أت,ورهب  أخا   أتيرهب, رهب (  ف  الل   العربي  مع الععل )رهب, اإلرهاب يأت 
كلم  اإلرهاب بحد ياتدا , كلم  مثير  للجادل ( 1374: 1995)الم رت, توعده أتراهب مع هللا ات خاا  مع عقابه ,وترهبه 

 وعلى هايا األسااس بادت لكلما  اإلرهااب معااع   متنروت على معنى عاس يق د منه إثار  الخو  أو التخوي  حيثما أريد توظيعه
أو أسالوب تحااول عاع رريقاه  اساتراتيجي ويعرفدا بعضدس اندا  والشخ  م االنتماء الثقاف  والدين  يعتمد تعسيرها على عدد مت

الحاديث   ) المانظس للعنا  االساتعمالألهادافدا أو فارض التناا الت ألغراضادا ماع خاال  االنتبااهجماع  منظما  أو حا ب لعات 
القتاال واالغتيااال وخراا   إعمااالعناا  ماانظس ومت اال مااع خااال جملاا  مااع  ي اسااتراتيج أنااه  أخاارويعرفااه  ( م162:2002,

اناه  أخارويوضاح  (م6:1987سياساي  )باال, أهادا الراارات واحتجا  الرهااع و رع المتعجرات وما شابه يلك بق د تحقيق 
مثاال بالدجمااات علااى تت ليرهااابالتاا  تتمياا  بااالتنوع الشااديد التاا  تنرااوت علااى مجاااالت النشااارات التقليدياا   اإلعمااالتلااك 

غا ير يلاك  إلاىواالعتداء على الساعع البحريا  والرياراع المادن    األموالتبيض   ورالدبلوماسييع واخترا  الرهااع وبعض 
 هف   الل   االنكلي ي   فقد عرفاه مااموس اكساعورد أناأما  م (99:2003)سمبسوع, اإلرهابالت  ت  ب ف  بودم    اإلعمالمع 

(  tersو ها  ) التينيا كلما  اإلرهااب مشاتق  ماع كلما   وأع م (5:2009ماا )القيسا  , المعارضايع لحكوما  أياالمنااوايع  إف اع

( بمعناى اإلرهااب ماد ظدارت بعاد حادوث الثاور  العرنساي  و جااء Terreurكلم  ) وأع ,الت  تعن  الترهيب و الخو  و الع ع

عنياا  تحدثااه فاا  الاانعس  اضااررابرعااب, خااو  شااديد,  أنااه 1694فاا  ماااموس األكاديمياا  العرنسااي  لعاااس Terreur تعرياا  

( و مااموس  Furtiere ور   شر حاضر مريب و هيا التعري  تؤكده بعض القواميس األوروبي  القديم  مثل ماموس فاورتير )

ريبا  عمل تدديدت تخإنه  اإلرهابمعجس الم رلحات العقدي  والقانوني  فيعر   أما( م 7:2007( )ال امل ,Richiletريشيلي  )

 أمااغاياات معينا ,  إلاى, وخلق االضرراب و رع العوضاى, بداد  الو اول األهال يراد منه  رع الخو  واليعر ف  نعوس 
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يحقاق  إعحا ب  أوعبار  عع الرريقا  التا  تحااول بداا جماعا  منظما   اإلرهاب أعمعجس م رلحات العلوس االجتماعي  فيرى 
 م(33:2006عع رريق استخداس العن  )الع اوت ,  أهدافه

 ( أسبابه) اإلرهابدوافع  2-2-2
ماع الربيعاا  إع تتنااوع وتتعادد المسااببات لظدااور ظاااهر  اإلرهااب   باشااكالدا المختلعاا , ونظاارا التسااع ظاااهر  اإلرهاااب  ومااا 

واالجتماعياا  والنعسااي  إلااى دراساتدا  ومعرفاا  مساابباتدا ومباال  واالساتراتيجي تع اح عنااه مااع أسااليب أخاايت األدبيااات السياسااي  
عرف  المسببات البد مع تعريا  الاداف  عباار  عاع حالا  داخليا  تثيار وتحارك وتنشار توجاه السالوك نحاو األهادا  م اللجوء إلى

 (م39: 2004)ال بيدت,  اإلت  :المرسوم  له  ومع ابر  الدوافع

 الدوافع االجتماعية:  1- 2-2-2
يجد العرد انه غيار ماادر  وحتىوالحري  , واألماعكثير ف  الحيا  االجتماعي , كالثرو  والمكان  االجتماع  والسياد   ك أمور هنا

 م(28:2009)سرور, مختلع ب وره  واإلرهابفعل كالتيمر وال ضب والعن    على تحقيقدا , تنتج عنه رد

 الدوافع السياسية : 2- 2-2-2
ف  حال  مع التنامض الت  تح ل فا  معا ال النظااس السياسا  واالجتمااع  والثقااف  وتشاجعدا غيااب التضاامع  الدواف   تتمثل 

ماع حقاومدس   اآلخاريعوالتكامل الورن  داخل المجتم , فضااً عاع انعاداس العدالا  أو وتميا  ماوى معينا  فا  المجتما   وحرمااع 
 م(172:2011)سب , ليفراد األساسفر الحقوق اوعدس تو

 الدوافع اإليديولوجية: 2-2-2-3 
هيا النوع له  له بنوعي  النظاس هل هو رأسمال  أو اشتراك م فقد يقاوس ال اراع بايع مؤيادت كال ماع النظااميع, ومحاولا  كال 
فريق للو ول إلى السلر  لتربيق النظاس واإليديولوجي  الت  يؤمع بدام ومد يدخل هيا النوع ماع اإلرهااب ضامع إراار الحارب 

حساب معتقداتاه وميولاه بيولوجي  األهلي , وهو مع اشد أنواع اإلرهاب الع كل فريق يسعى لتادمير األخار واساتبداله بنظااس اإليد
 (م66: 2007السياسي  واإليديولوجي  )الع اوت,

 :الدوافع  العرقية والدينية2-2-2-4
يلااك  ؤدت إلااى وماوع إعمااال إرهابياا يااللجااوء إلااى العنا  اإع التمييا  العن اارت باايع الماوارنيع ياادفعدس إلااى التايمر واالسااتياء و

ماد تعاان  شاريح  اجتماعيا  معينا  ماع اضارداد دينا  فتلجاأ و للتخلت مع الظلس اليت لحقه بدا والح ول على بعض المناف  ,
 (م80:2005)سويداع,إلى إعمال العن  ضد الدول  ل  اخي حقومدا 

 :الدوافع النفسية  2-2-2-5
أيا كانات   السايماأع أعمال العن   ه  وسيل  للتعبير عع الشعور باإلحبار  مع األوضاع السااد  ف  المجتما , و بعضدس  يرى

مااع الاادواف   العردياا    عاادد نجااد العديااد عندااا ,وأو السااكوت  اتلااك األوضاااع مااد و االت إلااى نداياا   مساادود  ال يمكااع احتمالداا
أع  وللابعض اآلخار,  األسااسبحثاً عع شعور بالقو  ف  حيع أع االنتقاس يمثل الاداف   بعضدس لممارس  اإلرهاب فد  تعبر عع  
 م(15:2008  لدى اآلخريع  )الحيان ,حب الشعور باألهمي   يمثل الداف

 الدوافع االقتصادية: 2-2-2-6
تشاخت هايه الادواف    بتادهور ف  توجياه سالوك اإلرهااب ضاد اإلفاراد والدولا  ويكماع  إع  هاماالدواف  االمت ادي   لدا دوراً 

االمت ادي  الدولي  وهيمن  الدول الكبرى علاى االمت ااد العاالم , إي فرضات العولما  نمرااً معيناا ماع االمت ااد علاى  األوضاع
فضاااً عااع شاايوع ظاااهر   إرادتدااادول العااالس ضااد  أغلبياا  إليداااشااعوب العااالس ومااع يلااك اتعامياا  التجااار  العالمياا  التاا  انضاامت 

تعاان  ماع البرالا  والتضاخيس ,  أ ابحتال االمت ادت والتحكس بالموارد الربيعي  المتوافر  فا  دول العاالس الثالاث التا  االست 
 (37,2003:العتاوتوتوسي  نرامه ) اإلرهابخلق دافعاً نحو ممارس   األمروهيا 

 المعايير الدولية لقياس مؤشر اإلرهاب :2-3
 نبذة عن مفهوم مؤشر اإلرهاب 2-3-1 

اإلرهاااب تلااك المؤشاارات الكمياا  اإلح ااااي  التاا  تاادل علااى الظاااهر  مباشاار , وغياار مباشاار  واتجاهاتدااا مياااس  د بمؤشااريق اا
الت يياارات التاا  ترااال مت ياارات األنااواع, األعااداد, عناا  الدجمااات  تلااكالحالياا  والمسااتقبلي , والمق ااود باتجاهااات الظاااهر  

اماا  الجماعااات اإلرهابياا , وغيرهااا ماع المت ياارات عباار المكاااع و الاا مع, وتعياد عملياا  تعرياا  هاايه االتجاهااات اإلرهابيا , مو
والنظر إليدا على أندا مؤشرات للنشارات اإلرهابي  ف  ت ويد  نّاع القرار بالمعلوماات والخرار واإلساتراتيجيات ومسااعدتدس 

والحيلولا  دوع  فحا  اإلرهااب, والقيااس بعملياات وماايا  ضاد اإلرهاابييع,ف  كثير مع المجاالت, ومع أهمدا: ترشيد م ادر مكا
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 Global Terrorism Index )متنعيي عمليات إرهابي , وإلقاء الضاوء علاى أمااكع نجااق عملياات مكافحا  اإلرهااب أو إخعامداا
  بالجماعاات والشابكات اإلرهابيا العاعلا  ماع غيار الادول بااإلررا أندا مؤشرات تعتمد على المعلومات المتعلقا   و. (4:2011

 (مKosmldou&et.al,2008 : (44 اليت تمارسه الدول ارهاب دراس   محاول أكثرمع

 : اإلرهاب مؤشر لقياس الدولية المعايير 2-3-2  
  اإلرهاب مؤشر مفهوم عن نبذة 2-3-2-1 

 الربيعياا  والظااواهر لرحااداث المقاساا  الوحاادات بموجبدااا تحااّول نوعيّاا , أو( كّمياا ) رممياا  إح ااااي  مياااس أدا  المؤشاارات
 مباشار , الظااهر  علاى تادل الت  اإلح ااي  الكمي  المؤشرات تلك اإلرهاب مياس بمؤشر يق د وأرماس, وحدات إلى واإلنساني 
 األنااواع, مت ياارات ترااال التاا  الت يياارات تلااك الظاااهر  باتجاهااات والمق ااود والمسااتقبلي , الحالياا  واتجاهاتدااا مباشاار  وغياار
 عمليا  وتعياد, الا مع و المكااع عبار المت يارات ماع وغيرهاا اإلرهابيا , الجماعاات مواما  اإلرهابيا , الدجماات عن  األعداد,
 والخراار بالمعلومااات القاارار  اانّاع ت ويااد فاا  اإلرهابياا  للنشااارات مؤشاارات أندااا علااى إليدااا والنظاار االتجاهااات هاايه تعريا 

 ضاد وماايا  بعملياات والقيااس اإلرهااب, مكافح  م ادر ترشيد: أهمدا ومع المجاالت, مع كثير ف  ومساعدتدس واإلستراتيجيات
م) إخعامدااا أو اإلرهاااب مكافحاا  عمليااات نجاااق أماااكع علااى الضااوء وإلقاااء إرهابياا , عمليااات تنعيااي دوع والحيلولاا  اإلرهااابييع,

Global Terrorism Index 4:2011الادول غيار ماع العاعلا  بااإلررا  المتعلقا  المعلوماات علاى تعتماد مؤشارات أنداا و( م 

 علاى(م Kosmldou&et.al,2008( : 44 الدول تمارسه اليت ارهاب دراس  محاول  مع أكثر اإلرهابي  والشبكات بالجماعات

 لدراساا  المختلعاا  النمااي  مااع عاادد وجاود مااع يمناا  ال اإلرهااب, مؤشاارات تحديااد فا  وإشااكالي   ااعوبات هنااك اع مااع الارغس
 فاا  وتتباا  أمريكياا , نماااي  غالبيتدااا أع هااو النماااي  هاايه علااى ياحااظ مااا أول ولعاالّ  والمسااتقبلي , الحالياا  واتجاهاتااه ظاهرتااه,
,  األمريكا  القرار  ناع  بدواار المتين  وعامتدا بقربدا معروف  لكندا ربحي , غير خا   أبحاث ومراك  لمؤسسات معظمدا
 ماع اساتخداًما وأكثرهاا وأمادمدا, الموجاود  النمااي  أهاس تعادّ  والتا  األمريكيا , الخارجيا  و ار  عليداا تشار  مؤشارات فدناك

 بالتعااوع األمريكيا  الجامعاات بعاض فا  البااحثيع بعاض رّورهاا الت  البحثي  األكاديمي  المؤشرات بعض إلى إضاف  الباحثيع,
 مؤشارات أشادرها ولعال العولما , وبخا   األخرى, بالظواهر وعاماتدا واتجاهاتدا الظاهر  لدراس  وداعم  مانح  جدات م 
 المخاابرات لخدما " بنكرتاوع" مؤسسا  ومؤشراتGlobal Terrorism Database( GTD  ,)العالم  اإلرهاب بيانات ماعد "

 والمعاارو  اإلرهابياا  الحااوادث فاا  كمساااهس الاادول ّ  اإلرهاااب ومؤشاارات أميركااا, –ميرالنااد لجامعاا  التابعاا ( PGIS) العالمياا 

 مؤشار وهنااكمRAND-MIPT اإلرهااب لمنا  األمريكا  الورن  والمعدد" راند" مؤسس  ومؤشرات  ,"ITERATE"ب  اخت اًرا

 العاالس, فا  دولا  162 وي را  س,2000 عاس مني واتجاهاته اإلرهاب ويقيس شمواًل, المؤشرات اكثر مع يبدو اآلع موجود مدس
 ومؤشاارات ,"العااالم  اإلرهاااب بيانااات ماعااد " وأهمدااا , األمريكياا  المؤشاارات فاا  المتااوفر  الخاااس البيانااات علااى يعتمااد وهااو

 اإلرهااب مؤشار" وهاو أال ؛Global Terrorism Database (GTD") بنكرتاوع مؤسسا  لم الح  ميرالناد جامعا " رورتداا

 فاا  مكاتااب لاه مسااتقل دراساات مركاا  وهاو ؛"والساااس االمت ااد معدااد" وي ادره ,(Global Terrorism Index" )العاالم 

 م الدراس  ف  مؤشراته واستخدس المؤشر هيا على االعتماد وتس(م 2015:6, الشرفات)ومكسيكو وسدن  نيويورك

 :العالمي اإلرهاب مؤشر طبيعة2-3-2-2
 علاى اإلرهااب لتاأثير واضاح   اور  لبناء المؤشر هيا ويستخدس فيدا, اإلرهاب  النشار نسب  بحسب الدول المؤشر هيا ي ن 
 هايا ي ادر القارار و اناع الباحثيع مبل مع تحليلدا ليتس بيانات سلسل  ويوافر االتجاهات يوضح مما ما, بلد   ف  اعواس 10 مدى

 سايدن  فا  فاروع لداا ربحيا  غيار بحثيا  عالميا  مؤسسا  العالم  والساس االمت اد معدد عع  ادر عاس كل تقرير ف  المؤشر

 انخرارداا حجاس حياثُ  ماع الدول اإلرهاب مؤشر رتب يلك عع فضا(مGlobal Terrorism Index 35:2015)   ونيويورك

م عليداا اإلرهابيا  األنشار  تأثير وفق األوسر الشرق دول المؤشر, و نّ م لاعتداءات تعرضدا ومدى اإلرهابي  العمليات ف 

 ولداايا(مGlobal Terrorism Index 4:2012)  عشاار  أ اال مااع نقااار عشاار  إحاارا ه عباار األول المركاا    العااراقُ  فاحتاال

ً  أكثار الدولا  أع تعنا  10 درجا  أع و(  10) ماع بدرجا  المؤشار ميااس ياتس إي احتسابه وآلي  معايير المؤشر  ليرهااب تعرضاا
 فا  اإلرهابيا  الحاوادث عادد إجماال  ها  العوامال ماع عادد علاى باالعتماادم  ليرهاب عرض ً  أمل أندا تعن   عر درج  بينما
, معايع فيعااس اإلرهااب عاع الناتجا  اإل اابات عدد إجمال , معيع عاس ف  اإلرهاب عع الناجم  الوفيات عدد إجمال ,معين  عاس

 Global Terrorism Indexم م) معايع عااس فا  اإلرهابيا  الحاوادث ماع الكلا  الممتلكاات فا  لاضارار التقريبا  المساتوى
 يات  دول,  مختلعا  اربعا  مساتويات الاى دولا  126 الادول يقساس  إي العاالم  اإلرهاب لمؤشر ت نيعات  هناك و( م35:2010

 Global Terrorism) وارا  جادا مساتوى يات دول, مانخعض مساتوى يات دول, متوسار مساتوى يات دول,  عاال مساتوى
Index:2014) 

 : ثالثا : الجانب التطبيقي للبحث
 ومؤشرات التداول لعينة البحث في  سوق العراق لألوراق المالية الخسائر المادية لإلرهاب تحليل العالقة بين مؤشر 3-1
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مؤشارات و الساوق التا  تعاد المت يار تااب  للبحاث ومؤشارات  مؤشر الخسااار الماديا تحليل العام  بيع  الى  رلبالم سعى هيا
 ( , سااو  يااتسداول ومؤشاار القيماا  المتداولاا  مؤشاار عاادد الجلسااات ومؤشاار عاادد ال ااعقات ومؤشاار حجااس التاا)تتضاامع  السااوق 

 م م  كل مؤشر مع مؤشرات السوق لبياع حجس العام  بيع كا المؤشراتمؤشرالخساار المادي  مقارن  متوسر 

 (1جدول )

 (2010-2015مؤشرات سوق العراق لاوراق المالي  للمد  )

 مؤشرات السوق

 السنة
مؤشر عدد 
 الجلسات

 مؤشر القيمة السوقية حجم التداول مؤشر مؤشر عدد الصفقات

2010 1434 14.1% 15674 6.4% 106,088,130,800 6.6% 164,887,389,545 8.8% 

2011 1308 12.9% 47216 19.2% 178,860,266,746 11.1% 274,441,115,043 14.6% 

2012 1861 18.3% 47831 19.5% 289,855,137,315 18.0% 369,383,293,907 19.6% 

2013 1868 18.4% 52561 21.4% 432,667,290,094 26.9% 546,737,998,070 29.0% 

2014 1862 18.3% 42523 17.3% 328,953,335,143 20.4% 353,900,335,770 18.8% 

2015 1828 18.0% 40075 16.3% 272,660,222,141 16.9% 173,691,214,249 9.2% 

 االكسيل برنامج بااستخداس  الباحث  اعداد:  الم در

 (2) جدول
 (2015-2010المؤشر العرع  الخساار المادي  لمؤشر االرهاب للمد  )

https://www.iraqbodycount.org/databaseIraq Body Count (IBC)  :source 

 مؤشرات السوقبمؤشر حجم الخسائر المادية عالقة  3-1-1
, معينا  سان  فا  اإلرهابيا  الحاوادث ماع  الكليا الممتلكاات فا  لاضارار التقريبا  المستوىمؤشر حجس الخساار المادي  نعن  به  

واع هيا هيا المؤشر يرتبر الى حد ما باالستقرار االمن  حيث كلما كاع هناك استقرار امن  ف  البلاد تقال الخسااار الماديا  التا  
ق العاراق لااوراق الماليا  , يمكع اع ت يب جمي  القراعات االمت ادي  ف  البلد مع ضمندا خساار المادي  للمستثمريع ف  سو

 يقت ر على الخسااار الماديا   بعيادا عاع تعويضاات الناجما  عاع الخسااار البشاري  التا  تانجس عاع االرهااب , المؤشرواع هيا 
هيا المؤشار  أعوالعكس  حيح ,  تقل الخساار المادي  والحروب فاع  اإلرهابفكلما كاع هناك استقرار امن  ف  لبلد بعيدا عع 

انعكاس سالبيا علاى مؤشارات التاداول فا   ارتع  حجس الخساار الماديا  للمساتثمريععلى نشار السوق ,فكلما او بااخريؤثر بشكل 

  كاناات بواماا   2010 حجااس الخساااار المادياا   فاا  عاااس  نجااد أع( 2المالياا  , فمااع خااال ماحظاا  الجاادول  )  األوراقسااوق 
فا  %6.9 وبنساب   0.888295776بلاغ حجاس الخسااار الماديا  لي ال  2011   فا  عااس أماا  %6.9وبنساب   0.891290272

لت ااال الاااى  2013و2012حااايع نجاااد اع حجاااس الخسااااار الماديااا  العملياااات اساااتمرت بال اااعود بشاااكل تااادريج  لاعاااواس 

 2015و2014 على التوال م وناحظ ارتعااع حجاس الخسااار الماديا   بشاكل حااد للعااميع  2.107055548 و 0.988611384

مؤشار حجااس  م وسايتس مقارنا  متوسار%28.9و %33.4علاى التاوال  وبنسااب   3.743547478و4.313998919 لي ال الاى 

مؤشاارات التااداول فاا  سااوق العااراق لااروراق المالياا   )عاادد الجلسااات ,وعاادد ال ااعقات , وعاادد االساادس ماا  الخساااار المادياا   
 وكما ف  االشكال التالي  :س العام  بيع كا المؤشرات  ويلك لبياع حجالمتداول  , والقيم  المتداول  

 نسبة التغير ترليون دينار -حجم الخسائر المادية  السنة

2010 0.891290272 6.9% 

2011 0.888295776 6.9% 

2012 0.988611384 7.6% 

2013 2.107055548 16.3% 

2014 4.313998919 33.4% 

2015 3.743547478 28.9% 

https://www.iraqbodycount.org/database
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 مؤشر حجم الخسائر المادية مع مؤشر عدد الجلسات -1

 

 ( السلسل  ال مني  لبياع حرك  اتجاه مؤشر حجس الخساارم  مؤشر عدد الجلسات1الشكل )

المتداولا   ياحاظ خاال  عادد الجلساات ومؤشار  حجس الخسااار الماديا مع خال الرسس البيان  والتحليل بأستخدس النسب لمؤشر 

وكااع تااثير ضاايل , أماا  %14.1سجل نساب  مؤشر عدد الجلسات  2010, ياحظ انه ف  عاس  2010-2015سنوات الدراس   

على الرغس انه حجس الخساار ف  هي  السان  شاكل   نساب  امال ماع عااس ساابق لاه  12.9 كاع سجل انخعاضا بوام  2011ف  عاس 

لمؤشر عدد الجلسات وهيا يعنا  اناه مؤشار حجاس الخسااار لاس يكاع لاه تااثير واضاح عال مؤشار عادد  %6.9مد سجل نسب   كاع

  مؤشر حجاس  الخسااار  حيث سجل  2013و  2012بيع  ف  حجس الخساار االرتعاع التدريج  ف  حيع  2011الجلسات ف  عاس 

حجاس نجاد ارتعااع كبيار فا   2014ما   ل مليال وبالمقارنا بشاك(  والايت اثار 2كما هو واضح ف  جادول )%16.3و%7.6نسب  

وناحاظ  2015لكاع فا  عااس  18.3بالمقابل أع مؤشر عدد الجلسات ظل محافظاا علاى وضاعه  بنساب   2014الخساار ف  عاس 

لشاكل لس يظدر تاثير كبيراال بعد اشدرعد  شكل هبور وكما واضح ف  ادخول داعش بداي   %18.0شكل هبور واضحا وبنسب  

   اعاهم

 مؤشر حجم الخسائر المادية مع مؤشر عدد الصفقات -2

 

 السلسل  ال مني  لبياع حرك  اتجاه مؤشر حجس الخساار م  مؤشر عدد ال عقات( 2الشكل )

ياحاظ خاال سانوات   عادد ال اعقات  ومؤشار  حجس الخسااار الماديا مع خال الرسس البيان  والتحليل بأستخدس النسب لمؤشر 

فقااد سااجل ارتعاعااا فاا  عاادد ال ااعقات  2011أمااا فاا  عاااس  6.4نسااب   اع مؤشاار عاادد ال ااعقات سااجل 2010-2015الدراساا   

 فا  حجاس الخسااار التادريج  االرتعااع   (2) بلمقابل انخعاض ف  حجس الخساار المادي  ف  هي  السان  وكماا واضاح فا  الجادول 

لاس يظدار تااثير واضاح بمؤشار حجاس الخسااار   %16.3و%7.6نساب    شار حجاس  الخسااار مؤ حيث سجل  2013و  2012بيع 

بلمقابال ساجل مؤشار عادد ال اعقات  %33.4بنساب   2014حجاس الخسااار فا  عااس نجد ارتعااع كبيار فا   2014م   وبالمقارن 
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لاس يظدار تااثير ل داعاش دخاوبدايا   %16.3شاكل هبوراا واضاحا وبنساب   ايضاا  2015وناحظ ف  عاس  17.3انخعاضا نسب  

   كبيراال بعد اشدرعد  شكل هبور وكما واضح ف  الشكل اعاهم

 مؤشر حجم الخسائر المادية مع مؤشر حجم التداول -3

 

 السلسل  ال مني  لبياع حرك  اتجاه مؤشر حجس الخساار م  مؤشر حجس التداول( 3الشكل )

ياحاظ خاال سانوات  حجاس التاداول  ومؤشار  حجاس الخسااار الماديا مع خال الرسس البياان  والتحليال بأساتخدس النساب لمؤشار 

فقاد ساجل ارتعاعاا فا   2011أماا فا  عااس  2010فا  عااس  6.4نساب   اع مؤشر حجس ال اعقات  ساجل 2010-2015الدراس   

فا  التادريج  االرتعااع   (2) حجس التداول  بالمقابل انخعاض ف  حجس الخساار المادي  ف  هاي  السان  وكماا واضاح فا  الجادول 

لاس يظدار تااثير واضاح بمؤشار  %16.3و%7.6نساب    مؤشار حجاس  الخسااار  حيث سجل  2013و  2012بيع  حجس الخساار 

بلمقابال ساجل مؤشار عادد  %33.4بنساب   2014حجس الخساار ف  عاس نجد ارتعاع كبير ف   2014م   حجس التداول وبالمقارن 

لاس يظدار دخول داعش بداي   %16.3شكل هبورا واضحا وبنسب   ايضا  2015احظ ف  عاس ون 17.3ال عقات انخعاضا نسب  

   تاثير كبيراال بعد اشدرعد  شكل هبور وكما واضح ف  الشكل اعاهم

 مؤشر حجم الخسائر المادية مع مؤشر القيمة المتداولة -4

 

 المادي   م  مؤشر القيم  المتداول السلسل  ال مني  لبياع حرك  اتجاه مؤشر حجس الخساار ( 4الشكل )

ياحاظ خاال سانوات  القيم   المتداولا  ومؤشار  حجاس الخسااار الماديا مع خال الرسس البيان  والتحليل بأستخدس النسب لمؤشر 
ناحاظ  فا  هباور  2011أماا فا  عااس  2010فا  عااس  %8.8نساب   اع مؤشر القيما  المتداولا  ساجلت 2010-2015الدراس   

بايع  نجاد  ارتعااع متعااوت فا  حجاس الخسااار  فقد سجل ارتعاعا ف  القيما  المتداولا  و ساار المادي  مما انعكس ايجابيا حجس الخ
لاس يظدار تاااثير (  2كماا هاو واضاح فا  جادول ) %16.3و%7.6نساب    مؤشار حجاس  الخسااار  حياث ساجل  2013و  2012

بلمقابال  %33.4بنساب   2014حجاس الخسااار فا  عااس ع كبيار فا  نجاد ارتعاا 2014ما   واضح بمؤشر حجس التداول وبالمقارن 
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وهايا يعنا   %9.2شكل هبورا واضاحا وبنساب   ايضا  2015وناحظ ف  عاس  18.8سجل مؤشر القيم   المتداول  هبورا نسب  

 يوضح يلك ماع فتر  دخول داعش ه  اكثر تاثير على مؤشر القيم  المتداول  مع فتر  مبل دخول داعش والشكل اعاه 
ساوق  يتضح مع خاال تحليال بياناات مؤشارات االرهااب بمؤشارات ساوق االوراق الماليا   اع اكثار المؤشارات  المتداولا  فا 

   المتداولا العراق لاوراق المالي   تاثرا بدخول تنظايس داعاش االرهااب  داعاش للعاراق هاو مؤشار حجاس التاداول وماع ثاس القيما
لسااته حتاى   لمؤشر عدد الجلسات  كاع تاثير بمؤشر االرهاب امل ويعود سبب اع ساوق يعقاد جومع ثس عدد ال عقات اما بلنسب

ؤشار عادد لو تس حضور عدد ضيل مع المستثمريع ويتوم  عع انعقاد جلساته فقار فا  االيااس العرال الرسامي  لايلك نجاد تااثر م
  الجلسات مليا مقارن  بيقي    مؤشرات التداول م

 البحث متغيرات بين االرتباط القةع واختبار تحليل 3-2
 الباحثا  خدمتاست ومد االولى, العرضي  تضمنتدا الت  الدراس  مت يرات بيع االرتبار عام  مياس على المرلب هيا ين ب     
 وماع(م t) راختباا باساتخداس االرتباار معاامات معنويا  اختبار تس يلك بعد ,( person) ل  الخر  االرتبار معامل ال رض لديا

باار بايع والتا  معادهاا ) هال توجاد عاما  ارت  عدماه ماع  االولاىالرايساي   العرضاي   ح  ثبوت بشأع دميق مرار إعراء أجل
لاى ثقا  عنداا, وع,ليا البد مع اختبار العرضايات العرعيا  المنب مؤشر الخساار المادي  ومؤشرات سوق العراق لروراق المالي  ,

 النحو اآلت 

 اختبار الفرضية الفرعية األولى  -1
مع أجل مباول العرضاي  العرعيا  أعااه ماع عدماه 

اختبااار ميماا  معاماال االرتبااار البسااير  الااوارد  تااس 
, للوماو  علاى (t)(, باستخداس اختباار  3بالجدول)

الداللااا  اإلح اااااي  لعامااا  االرتباااار بااايع مؤشااار 
الخساار المادي  ومؤشرات الساوق المتمثلا  ) عادد 
الجلسااات , عاادد ال ااعقات ,حجااس التااداول ,القيماا  

 السومي  (
 (3جدول )

  ات السوقمؤشرو (X) مؤشر الخساار المادي بار بيع نتااج عامات االرت

 
حجس الخساار 

 المادي 
X 

 ( المحسوب tميم  )
( tقيمة )

 الجدولية

 Y1 -0.827 -7.09 1.94معامل ارتبار  

 Y2 -0.648 -9.339 1.94معامل ارتبار 

 Y3 -0.87 -11.174 1.94معامل ارتبار 

 Y4 -0.854 -11.56 1.94معامل ارتبار 

 Y   1.94معامل ارتبار 

 نوع العام 
توجد عاما  ارتباار ساالب  ويات داللا  إح اااي  

 % ولجمي  المؤشرات 5عند المستوى 
 درجة الثقة

%95 

 .7E-views المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج برنامج 

بل ات   )1Y(ومؤشار عادد الجلساات   )X(المحسوب  لعام  االرتبار البسير بيع مؤشر حجس الخساار المادي   )t(بل ت ميم   مأ

(, -0.827وبمعامل ارتباار بلاغ ) , %(5( عند مستوى معنوي  )1.94الجدولي  البال   ) (t)( وه  أكبر مع ميم  -7.09)

, وتُعد يات داللا  )1Y(ومؤشر عدد الجلسات  )X(مما يدل على وجود عام  ارتبار سالب  بيع مؤشر حجس الخساار المادي  

يناتج  %(م مماا تقادس يتضاح باأع ا ديااد حجاس الخسااار الماديا 95إح ااي  عند المستوى الميكور, أت بدرجا  ثقا  مادرها )

   عدد الجلساتعنه انخعاض ف

(  Y2) ال ااعقات عاادد ومؤشاار( X)  المادياا  الخساااار حجااس مؤشاار باايع البسااير االرتبااار لعاماا  المحسااوب ( t) ميماا  بل اات مب

-) ) بلاغ ارتباار وبمعامال%( , 5) معنويا  مستوى عند( 1.94) البال   الجدولي ( t) ميم  مع أكبر وه ( 9.339-) بل ت

(:لاللتوجيي لقة ييالعرتذيي دللع ل الدييالعينيي   ال ييي  ل0Hفرضيي العدميي  ل 
لع لعدسوقلومؤشرلعدخس  رلعدم   الللمؤشر

(:لتوجييي لقة يييالعرتذييي دللع ل الديييالعينييي   ال ييي  ل1H فرضييي العدوجيييو ل
للع لعدسوقلومؤشرللعدخس  رلمؤشر
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 وتُعاد ,(Y2) ال اعقات عادد ومؤشار(X)  الماديا  الخساار حجس مؤشر بيع سالب  ارتبار عام  وجود على يدل مما0.648

 الخساااار حجااس ا دياااد بااأع يتضااح تقاادس ممااا%(م 95) ماادرها ثقاا  بدرجاا  أت الماايكور, المسااتوى عنااد إح ااااي  داللاا  يات

 مال عقات عدد ف  انخعاض عنه ينتج المادي 

(  Y3) حجس التداول عدد ومؤشر( X)  المادي  الخساار حجس مؤشر بيع البسير االرتبار لعام  المحسوب ( t) ميم  بل ت م 

-) بلغ ارتبار وبمعامل%( , 5) معنوي  مستوى عند( 1.94) البال   الجدولي ( t) ميم  مع أكبر وه ( 11.174-) بل ت
 ,(Y3) حجس التداول عدد ومؤشر(X) المادي  الخساار حجس مؤشر بيع سالب  ارتبار عام  وجود على يدل مما( 0.87

 الخساار حجس ا دياد بأع يتضح تقدس مما%(م 95) مدرها ثق  بدرج  أت الميكور, المستوى عند إح ااي  دالل  يات وتُعد

 محجس التداول ف  انخعاض عنه ينتج المادي 

(  Y4) القيماا  السااومي  ومؤشاار( X)  المادياا  الخساااار حجااس مؤشاار باايع البسااير االرتبااار لعاماا  المحسااوب ( t) ميماا  بل اات .د

-) بلاغ ارتباار وبمعامال%( , 5) معنويا  مساتوى عناد( 1.94) البال ا  الجدوليا ( t) ميم  مع أكبر وه ( 11.56-) بل ت
 وتُعاد ,(Y4) القيما  الساومي  ومؤشار (X) المادي  الخساار حجس مؤشر بيع سالب  ارتبار عام  وجود على يدل مما( 0.87

 الخساائر حجام ازديااد باأن يتضا  تقادم مماا %(م95) مادرها ثقا  بدرجا  أت المايكور, المساتوى عناد إح ااي  دالل  يات

 القيمة السوقية. في انخفاض عنه ينتج المادية

 قياس عالقة األثر بين متغيرات الدراسة 3-3

 عااع  ( فضااا Regression liner Analysis باالعتماااد علاى تحلياال االنحاادار البسااير )الثانياا   اختبااار العرضااي  الرايسا   تاس

لا  ماي تاس تحدياد معاد ( لتعسير مقدار تأثير المت ير المستقل للت يرات الت  تررأ على المت يار المعتماد2Rاستخداس معامل التحديد )

  وهايا ال ساالبظدارت  الثابات فا  معادلا  االنحادار غيار المقياد  aاالنحدار برريق  المربعات ال  رى المقيد  كوع بعاض مايس 

   كاألت : , وتكتب معادل  االنحدار المقيديتوافق م  المنرق االمت ادت

 

S.T, a> 0 

اار حجاس الخسامؤشار ) هال توجاد عاما  اثار بايع وبدد  إعراء مرار دميق بشأع ثبوت  ح  العرضي  مع عدمه التا  معادهاا 
 ( والت  تتعرع مندا فرضيتيع على النحو االت  ومؤشرات سوق العراق لروراق المالي  المادي 

 الثانياختبار الفرضية الفرعية  -2
ومع اجل مبول العرضاي  ماع عدماه , تاس اختباار معنويا  

, (F)أنموي  االنحادار الخرا  البساير, باساتخداس اختباار 

نموي  ل رض تحديد مادى تاأثير على معنوي  اإل تعر لل
ومؤشرات سوق العراق )4X(مؤشر حجس الخساار المادي 

, عدد )1Y(والمتمثل  ب  ]عدد الجلسات )Y(لروراق المالي 

, القيماااا  السااااومي  )3Y, حجااااس التااااداول ))2Y(ال ااااعقات

, إلااااى تقاااادير (4ويشااااير الجاااادول ) .[ )4Y(المتداولاااا   

نمااوي  االنحاادار الخراا  البسااير, ل اارض مياااس تااأثير إ

ومؤشرات سوق العاراق  (X)مؤشر حجس الخساار المادي 

 لروراق المالي 

 

 

 

 

لع ل الدييالعينيي   ال يي  للعثييراللتوجيي لقة ييال(:ل0Hفرضيي العدميي  ل 
ومؤشيييرع لسيييوقلعدميييرعقلدييي ورعقلليجييي لعدخسييي  رلعدم   يييامؤشيييرل
ل.عدم د ا

لع ل الدييالعينيي   ال يي  للعثييرتوجيي لقة ييال (:1H فرضيي العدوجييو ل
سيييوقلعدميييرعقلدييي ورعقلومؤشيييرع لليجييي لعدخسييي  رلعدم   يييامؤشيييرل
ل.لعدم د ا

لعدخسييي  رلمؤشيييرتوجييي لقة يييالعرتذييي دللع ل الديييالعينييي   ال ييي  لل
للع لعدسوقلومؤشرل
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 (4جدول )

  ات السوقفي مؤشر (X) اثر مؤشر الخسائر الماديةقياس 

  Xالمستقل  المتغير            
 

 المتغير

 Yالمعتمد 

 (Fقيمة )

 المعاماااااااااااااااااااااال 2Rمعامل التفسير 
المعياااااااااااااااااااري 

 لالنحدار

Beta 

المحسااو
 بة

الجدولياااة 

(5)% 

مؤشااااارات ساااااوق العاااااراق 

 Yلألوراق المالية 
9.547 6.16 0.86 

 1Y( -0.845(مؤشر عدد الجلسات 

 2Y( -2.771(مؤشر عدد الصفقات 

 3Y( -4.583مؤشر حجم التداول )

 4Y( -5.737(مؤشر القيمة السوقية المتداولة  

 .E-views7 المصدر: من إعداد الباحثة اعتماداً على نتائج برنامج 

نمااااوي  االنحاااادار المسااااتخدم  فاااا  مياااااس اثاااار مؤشاااار حجااااس الخساااااار إ( الاااايت يوضااااح معلمااااات 4مااااع خااااال الجاااادول )

 كاألت :نموي  المعتمد وبالتال  سيكوع تعسير العام  وفق اإل (Y)ومؤشرات سوق العراق لروراق المالي (X)المادي 

وهاا  اكباار مااع ميمتدااا الجدولياا  البال اا   (9.547)المحسااوب  تقاايس معنوياا  نمااوي  االنحاادار البسااير اي بل اات  (F)أع ميما   -أ

مما يعن  وجود عام  اثر يات دالل  معنوي  بيع المت يرات و رفاض فرضاي  العادس و  %5))عند مستوى معنوي   (6.16)

الرابعا  والمنبثقا  ماع العرضاي  الرايسا  الثانيا  التا  معادهاا )توجاد عاما  اثار مبول فرضي  الوجود مع العرضي  العرعيا  
 (مؤشر حجس الخساار المادي  ومؤشرات سوق العراق لروراق المالي يات دالل  إح ااي  بيع 

 يارات التا  ماع الت)4X(أت أع نسب  ما يعسره مت ير حجس الخساار المادي   )0.86 (( مقدار  2Rبل ت ميم  معامل التعسير)  -ب

لمسااهم  مت يارات  (%14)النساب  الباميا  والبال ا   تعاود (%86)تررأ على مؤشارات ساوق العاراق لاروراق الماليا  ها  

 أخرىم

بمقادار انحارا  وحاده )4X(تعن  أع أت  ياد  ف  مت ير حجاس الخسااار الماديا  )Beta(أع ميم  المعامل المعيارت لانحدار - 

 )2Y(% ( ومؤشر عدد ال اعقات 84.5بنسب  ) )1Y(اض ف  كل مع ]مؤشر عدد الجلسات معياري  واحد  سيؤدت إلى انخع
 م%(573بنسب )  )4Y(%( ومؤشر القيم  السومي  المتداول   458بنسب  )   )3Y%( ومؤشر حجس التداول )277بنسب  )

 رابعا : االستنتاجات والتوصيات 
 االستنتاجات:

أثاارت االعتااداءات اإلرهابياا  مااع مباال ع ااابات داعااش علااى العااراق  وتددياادها األمااع الااورن  واإلمليماا  علااى مؤشاارات   -1
كاع المؤشر األكثار تاأثير والتداول ) عدد الجلسات ,عدد ال عقات ,عدد األسدس المتداول  ,القيم  المتداول  ( ونسب مختلع  

 شر القيم  المتداول  األسدس ومؤ هو مؤشر عدد  بسبب مؤشر االرهاب

%( بيع مؤشار حجاس الخسااار الماديا  ومؤشارات 5مستوى معنوي  ) لدىعام  ارتبار سالب   ويات دالل  إح ااي   الحظ -2

أع مؤشر حجس الخساار المادي  جااء  ( 0.928 -)سوق العراق لروراق المالي  إي بل ت ميم  معامل االرتبار البسير بيندما 

مو  ارتباردا م  مؤشرات سوق وهو ارتبار موت يدل على ماو  العاما  العكساي  بايع مؤشارات  خالمع بالمرتب  األولى 
 ممنرق  جدا السوق المالي  وبيع حجس الخساار المادي  الناتج  مع العمليات اإلرهابي  ويعد يلك ناتج

 مؤشارات فا  الت يارات ماع( %86) هميمتا ماا تعسر إي التأثيري  القو  ف  األهس ه  المادي  الخساار حجس مؤشر إع أتضح -3
 االمت اادت الوضا  علاى مباشار تاأثير يات ها  الماديا  الخسااار كاوع منرقيا  نتيجا  وهايه الماليا  لاروراق العراق سوق
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 للدولا  العاما  للمرافاق التحتيا  للبناى وتخرياب الحراااق انادالع ماع ناتجا  خسااار ماع الدراسا  اعواس شددته ما ف  السيما
 مأخرى مت يرات لمساهم  فتعود( %14) والبال   البامي  النسب  أما الدام  التجاري  المنارق  عع فضا

 التوصيات :

ماع اساواق االوراق الماليا  و يظدار تقلباات  عاددجدا وسوق غير ناضج  تماماا مثال  المالي    ير لروراقسوق العراق  -1
لاايلك البااد مااع وضاا  سياسااات واليااات عماال تحسااع مااع الوضاا  الحااال  وتشااج   شااديد فاا  حالاا  وضاا  امناا  غياار جيااد,

هنااك  ع عاه ثقاه لادى المساتثمريع بسابب التقلباات االمنيا  الكبياره السايما و ساساتثماراتدالمستثمريع على االستمرار فا  
 الت  يشددها البلد م

هابيااا   أع إدخاااال الم يااد ماااع الخرااار يااتس الت لاااب علاااى عاادس االساااتقرار السياسااا  والدجمااات اإلر حااايعش الساااوق ينااتع -2
 موالتحسينات ف  عمل سوق سو  تقلل العجو  بيع نشار سوق واألوضاع األمني  

عاع الدجماات اإلرهابيا  التا  تحادث  تجا البد مع وض  برامج خا   ومتخ    ماع شااندا التعار  علاى الت يارات النا -3
علاى ار النسب  لعمال الساوق والمحافظا  علاى االساتثمارات  وبشكل سري  مع اجل اتخاي التدابير الت  تحافظ على االستقر

 أع أسواق المال لدا تقلباتدا الخا   م اساس

والمعتماد ماع مبال معداد االمت ااد فا  سويسارا  ا البحث االهتماس بمؤشر المخارر  السياسي  )االرهاب ( المستخدم  ف  هي -4
الترورات الت  تح ل ف  المياداع السياسا  واالمت اادت والماال  ف  اعداد نشرات ف لي  بدد  اراع المستثمريع على 

المؤشرات السياسي  واالمت ادي  والماليا  لكاوع نتاااج هايه المؤشارات تشاكل  وسار مع خال عرض نتااج تلك المياديع ب
   المناسب  للقياس باالستثمارات اساسا يمكع المستثمر مع اختيار الرريق
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 2010,الدانمرك ف  المعتوحه  العربي   االكاديمي 

 جامع  – السياسي  العلوس كلي  مجلس إلى مقدم  رسال "   الدول  وال راع اإلرهاب"  ادق محمد يوس ,  ال لم  -2
 م 2007  الدولي  السياسي  العلوس ف  الماجستير شداد  نيل مترلبات مع ج ء وه  الندريع

 أرروح "  اإلسامي  والعربي  ال ربي  األرروحات ف  تحليلي  دراس  واإلرهاب العن "  محمد سعيد سدى, الع اوت -3
 العكر فرع السياسي  العلوس ف  الدكتوراه درج  مترلبات مع  كج ء  ب داد جامع  ف  السياسي  العلوس كلي  إلى مقدم 

 2006,  السياس 
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"  اإلمليمي  اإلستراتيجي  البيا   مستقبل على وانعكاساته أسيا جنوب منرق  ف  الدول  اإلرهاب"   خليل أياد تقى,  القيس  -4
 ف م  الماجستير شداد  نيل مترلبات مع ج ء وه  الندريع جامع /  السياسي  العلوس كلي  مجلس إلى  مقدم  رسال , 

 م2009  االستراتيجي /  السياسي  العلوس
  مقدم  رسال "  األمريكي  الديمن  تع ي  ف  ودورها اإلرهاب  مكافح   استيراتيجي "   كامل الجبار عبد عمر,  الحيان  -5

/  السياسي  العلوس ف  الماجستير درج  نيل مترلبات مع ج ء وه   الندريع جامع  – السياسي  العلوس كلي  مجلس إلى
 م2008,  االستيراتيجي 

 
 والدوريات والدراسات البحوث -
 كلي  , 32 المجلد , 101 العدد الرافديع, تنمي  مجل  للحكوم , االمت ادت األداء على العساد تأثر , دنوع معيد, ونس -1

 م 2010 العراق, المو ل, جامع ,  واالمت اد اإلدار 
 م2007, الخامس العدد, العكر مجل , بسكر  خيضر محمد جامع "  الديمقراري  ومقومات مبادئ"  ابر احمد حوحو,- -2
 العلوس كلي  ب داد, جامع  السياسي , العلوس مجل "  سياس  أس مانونا مداع الدول  اإلرهاب" إسماعيل خليل,  الحديثى -3

 م2002 ,26العدد السياسي ,

 دولي , دراسات مجل  ," أنمويجا وبريرانيا فرنسا اإلنساع حقوق وام  على وتأثيره اإلرهاب ماهي " مولود رنا, سب  - -4
 م2011 ب داد, جامع  السياسي , العلوس كلي  ,49 العدد
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