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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

َوَجعَْلنَا بَْينَُهْم َوبَْيَن اْلقَُرى الَّتِي بَاَرْكنَا  ﴿

ْيَر  ـفِيَها قًُرى َظاِهَرةً َوقَدَّْرنَا فِيَها السَّ 

 ﴾ يُروا فِيَها لَيَاِلَي َوأَيَّاًما آِمنِينَ ـسِ 

  

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  صدق هللا العلي العظيم 

 ( 18سورة سبأ اآلية )

                           

                                 

 

 

 اآليــــــة 
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الذي اتكلُت عليه فلـــم يخـــــــيب ظني بــه أبـــداً ربّي  قربان ..    إلى
 شــــــــــكر 

....محمد صلى هللا عليه  اشرف األنبياءو  اإلنسانية وخير البريةإلى .. رسول  
 واله وسلم 

ذكره    إذاالذي    .  إلى والوالء  انهمرتمر  بالمحبة   اإلمام  دموعي 

 الحسين )عليه السالم(  

 والدي  الذي علمني الصبر والوفاء والصدق واإلخالص ...إلى
 والدتي   مشكاة الخير ونبع المحبة والحنان ورمز الوفاء ... إلى 
  إخواني وأصدقائي   وكانوا خير عونا لي  ... من أشُدد بهم أزري   إلى 

 وفاًء واعتزازاً 

و كّل من من شجعني وساندي في إعداد هذه الدراسة    كل ..  إلى
 أعـانني ولـو بكلمة طيبة 

ذلك رضاء هللا  كل من طلب العلم مخلصاً مبتغياً في .. إلى 
 سبحانه 

 اهدي هذا الجهد المتواضع
 

 

 

 

 اإلهـــــــــــداء
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األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
د وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى   والمرسلين سيدنا محمَّ

 .. يوم الدين
والداي على كل مجهوداتهم منذ  أول مشكور هو هللا عز وجل، ثم  

  . والدتي إلى هذه اللحظات، أنتم كل شيء أحبكم في هللا أشد الحب
يسرني أن أوجه شكري لكل من نصحني أو أرشدني أو وجهني أو 

 ..ساهم معي في إعداد هذا البحث 
لمشرفتيشكرقدم  أ وامتناني  الفاضلتستاذأ  ي  . زينب خليل )  ةي  م 

تي مساندو  البحث  إتمامجهودا من أجل    التي بذلت(  هاشم الزبيدي
، فجزاها هللا عن كل ذلك خير الجزاء  وإرشادي بالنصح والتصحيح  

ألساتذتي الكرام في قسم أدارة اإلعمال على    الجزيلشكري    قدمكما أ
كل ما قدموه لنا من علم ونصيحة طيلة سنوات الدراسة فلهم منا كل  

 . الود واالحترام 
 
 
 
 

 

 

 والعرفان الشـــــــــــــكـر  
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 (( الموسوم  البحث  إعداد  أن  االجنبي  أشهد  االستثمار  بين  العالقة 
(( الذي تقدم 2016  إلى  2003المباشر والنمو االقتصادي في العراق بعد  

مطابق ((  كرار حسن ياسين  ش .يبه الطلبة ))كرار رمضان شو 
للضوابط والتعليمات الخاصة بإنجاز البحوث طلبة الدراسات األولية  

اشر  تحت  جرى  قد  من  اكونه  جزء   وهو  شهادة في  نيل  متطلبات 
 البكالوريوس في قسم إدارة اإلعمال وأوصي بمناقشته  .

                    المشرف                      
 الزبيدي م. زينب خليل هاشم 
                                                                                                                                                                                              التاريخ                                                

٣/٥/٢٠٢٢                                             

 قسم إدارة اإلعمال بناًء على توصية المشرف توصية مقرر 
 لمناقشةأرشح هذا البحث  
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 إقرار المشرف
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 المســــــــتــخـلـــص

 

  االستثمار  بين العالقة توضيح هو البحث من الهدف  ان« 1

 بينهما  العالقة  وتفعيل االقتصادي والنمو المباشر  األجنبي

  -١:  هما منهجين ع البحث  إنجاز في الباحث اعتمد وقد

  العملي  الجانب - ٢ النظري الجانب

  فترة  بين ما االستثمار تدفقات في في ازدياد هناك«2

  قانونية تشريعات اصدار  ذلك في والسبب ٢٠١٤_٢٠٠٣

 العراق  ع  المفروضة العقوبات ورفع جديدة

  العراق في االجنبي  االستثمار محددات ايجاز  ويمكن« 3

  وبيئات وقانونية واقتصادية سياسية محددات الى بتصنيفها

   ادارية

  في االجنبي االستثمار تواجه التي التحديات ورغم«4

  فيها يتميز طبيعية وثروات جذب عوامل هناك  ان  اال العراق

   الدول  من غيره على العراق

  التدفقات انواع  احد المباشر االجنبي االستثمار  ويعد«5

 ،   المالية

  االجنبي لالستثمار المجال أفساح  القرار صانع ع يجب«6

 االستثمار  قانون تفعيل خالل من



 و   

 

 قائـمـة الـمـحـتـــــويات
 رقــم الصفحـــــة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

 أ اآلية
 ب اإلهداء

 ج الشكر والعرفان
 د إقرار المشرف  

 و -هـ  المستخلص 
 ز المحتويات قائمة 

 ح قائمة الجداول 
 1 المقدمة 

 2-5 الفصل األول : المنهجية العلمية ودراسات السابقة 
 3 – 4 المبحث األول : المنهجية العلمية للبحث 

 5 المبحث الثاني : دراسات السابقة 
 6 - 34 الفصل الثاني : االطار النظري 

 7 - 17 النمو االقتصادي  باالستمثار األجنبي المباشر وعالقته   ادارة المبحث األول :
 18 - 27 واقع االستثمار األجنبي المباشر في العراق  المبحث الثاني : 
 28 – 33 العالقه بين االستثمار األجنبي المباشر ومؤشرات النمو االقتصادي  المبحث الثالث : 

 35 – 40 : االستنتاجات والتوصيات  الثالثالفصل 
 35 الفصل األول : االستنتاجات 
 36 الفصل الثاني : التوصيات 

 37 المصادر 
 38 المصادر العربية 

 39 المصادر األجنبية 
  المالحق 
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 قائــمــة الـجــــداول 

 الصفحة  الــــــعــــنـــــــــوان  الرقم
للفترة ما بين  تدفقات االستثمار االجنبي المباشر للعراق  1 

٢٠١٤_٢٠٠٤ 
19 

 21 ٢٠١١_٢٠٠٣ ما بينتطور اعداد ونسب البطالة في العراق للفترة  2 
 للفترة  نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي   3

 ( ٢٠١٤_  ٢٠٠٣ما بين )
22 

 23 ( 2014  -2005مؤشرات االقتصاد الكلي في العراق للفترة من )   ٤
 29 ( ٢٠١٤_ 2000 للفترة)تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر  ٥
 30 ( ٢٠١٤-2003 للفترة)تطور معدل التضخم في العراق  ٦
 31 ( ٢٠١٤-2003تطور نمو متوسط دخل الفرد للفترة ) ٧
 32 ( 2014 -2000تطور تكوين رأس المال الثابت للفترة ) ٨
 33 ( 2014 -2003تطور الناتج المحلي االجمالي للفترة ) ٩
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، وحتى الوقت الحاضر بشكل    الدول النامية منذ فترة ليست بالقليلة لقد اعتمدت  

ومعدالت   التنمية  بمستويات  النهوض  اجل  المتقدمة من  الدول  امكانيات  على  كبير 
هذا االعتماد العديد من االشكال والصور المختلفة،  النمو االقتصادي لها، حيث اخذ  

ومتأثرًا في ذلك بتطور شكل العالقات الدولية، وليعكس هذا االعتماد التطور الكبير  
النامية  والو  الدول  لدى  المحلية  التمويل  في مصادر  التنمية. اضح  دعم مشاريع  في 

لديها زيادة مستويات التنمية االقتصادية  وللحاجة الملحة في الدول النامية ومن أجل  
ازداد اعتمادها على مصادر التمويل الخارجي والذي يتمثل في منح واعانات وقروض  

 ختلفة. خارجية متنوعة واستثمارات اجنبية م
، فهو يلعب دورًا كبيرًا   مصادر التمويل  أهم  أحدويعتبر االستثمار االجنبي المباشر  

مكونات النمو االقتصادي ويساهم في زيادة القدرات االنتاجية في  أحدوحيويًا باعتباره 
االقتصادات الوطنية، وزيادة معدالت التشغيل، وخلق فرص عمل جديدة، اضافة الى  

 فاعلية.  أكثرادخال التقنية المتقدمة والمعرفة، ومساعدة هذه الدول بأساليب 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 الــــمقدمة
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 الفصـــــــــــل األول
 ودراســــــــات الـــســـابقة  المنهجية العلمية 

 المبحــــث األول: منهجية البحــــــث 
ــ   ســابق ــث الثاني : دراســـــات المبح
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 البحــــــث  منهجية:  األول المبحــــث

   ث:ـــــمشكلة البح 1-1-1
الظروف   بعد  أفرزت  العراقي  بها االقتصاد  التي يمر  لجذب    2003السياسية  تمثل معوقات  أصبحت  صعوبات 

 االستثمار األجنبي المباشر وبالتالي ضعف القدرة على تحقيق النمو االقتصادي في قطاعاته االقتصادية. 
 ث:  ـــــــــأهمية البح 1-1-2

 تحقيق   في  الصناعية  جميع المنظمات  إليها  تستند  أن  يمكن  التي  العلمية  األسس  تقديم  في  البحث  أهمية  تكمن
أن  بين  التكامل  و  الترابط  يحقق  أنموذج  ،  في   المنظمة  على  الدور  لها  التنافسية  األسبقيات  األسبقيات 

 . التنافسي السباق في النجاح المتحقق على المحافظة
 ث: ـــــداف البحــــــأه 1-1-3

 توضيح العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو االقتصادي وكيفية تقديم المقترحات الالزمة لتفعيل العالقة.   
 ث:  ـــــــفرضية البح 1-1-4

تنطلق فرضية البحث من تساؤل يتضمن هل توجد هنالك عالقة بين االستثمار األجنبي المباشر  
 .2003والنمو االقتصادي في العراق بعد عام 

 ث:  ـــــــــحدود البح 1-1-5
 محافظة ميسان  في البحث  لهذا  المكانية الحدود  تتمثل  -أواًل : الحدود المكانية :
 29/5/2022الى  22/3/2022تاريخ  بين  الممتدة الفترة وهي    -ثانيًا : الحدود الزمانية :

 ث:  ــــــــــــج البحــــمنه  1-1-6
  - اعتمد الباحث في إنجاز البحث على منهجين ، هما : 

 الجانب النظري :   .1
 .الكتب واإلطريح ، والرسائل ، والدوريات ، والبحوث العربية واألجنبية ذات االختصاص بموضوع البحث •
 الشبكة الدولية للمعلومات ) األنترنيت ( .  •
     الجانب العلمي :  .2
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 المخطط الفرضي 

 
 
 

   2022:ان المصدر:اعداد الباحث
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 المبحــــث الثاني : دراســـــات ســابقة 
 ( ٢٠١٠)خولة رشيج حسن   أطروحة -١

 ( ٢٠٠٧ –١٩٩٧بعنوان )مناخ االستثمار في العراق للمدة 
ركات النمو  تناولت اهمية االستثمار وعالقته باالقتصاد الوطني كونه احد محددات الطلب الكلي واحد مح 

ضعف التدابير والقوانين التي وضعتها الدولة امام المستثمر االجنبي والعربي وان االستثمار  االقتصادي و 
لوطن العربي،  لدفقات االستثمار  ت  إلى لقياس  لكنه متواضع با  ٢٠٠٣في العراق شهد زيادة ملحوظة في عام  

القوانين السارية في    وتقاطع بعض مواده مع   ٢٠٠٦لسنة    ١٣قانون االستثمار رقم  وأكدت على   بعض 
واوصت بضرورة اصالح الوضع   اهمية كبيرة في االقتصاد  وعرفت بقصور البنى التحتية التي لها  العراق

لخطط االقتصادية المدروسة لجذب االستثمارات  االقتصادي من خالل ترسيخ االستقرار السياسي لوضع ا
وتشجيع صناعة التامين في    االجنبية والعمل على تسهيل اجراءات منح التراخيص للمشاريع االستثمارية 

 البلد بشكل يضمن للشركات االجنبية االطمئنان على رؤوس اموالهم في العراق. 
 ( ٢٠٠٦)فريد احمد سليمان قبالن  أطروحة -٢

المباشر في الوطن العربي ووسائل التغلب عليها دراسة    األجنبيبعنوان )مشكالت االستثمار  
 مقارنة مع بعض تجارب الدول النامية األخرى(  

 عرض السياسات المقترحة لعالجها، كما  المباشر في الدول العربية و   األجنبيعقبات االستثمار    أهممن  
 والعربية مصر، تونس والبحرين(   العربية )كوريا الجنوبية، ماليزيا والمكسيك(تجارب بعض الدول النامية غير  

في جذب االستثمار االجنبي المباشر حيث استنتج ان تهيئة البيئة االستثمارية المالئمة لجذبه لها دور في  
 عات. وذلك بربط الحوافز المقدمة في تلك القطا األولويةذات   استقطابه ويمكن توجيهه نحو القطاعات

 (٢٠٠٥اللطيف علي عيسى الجابري  بد)جليلة ع أطروحة -٣
   بعنوان )امكانيات تفعيل االستثمار االجنبي في البلدان النامية مع اشارة خاصة الى العراق( 

االزمة االقتصادية في الدول النامية المتاتية من ارتفاع معدالت المديونية نتيجة ارتفاع الطلب الكلي    تناولت
وللخروج من هذه االزمة   لذي تزامن مع االزمة االقتصاديةالمصحوبة بارتفاع معدالت البطالة والتضخم ا

  قد الدولي والبنك الدولي وغيرهما الن   لجات الدول النامية الى استشارة المؤسسات االقتصادية الدولية كصندوق 
تحقيق التنمية المنشودة فقد وجدت الدول النامية نفسها امام ضرورة االخذ ببرامج التصحيح والتكييف    وألجل

الهيكلي التي ترعاها المؤسسات الدولية المذكورة التي سعت الى دمج اقتصاديات الدول النامية باالقتصاد  
 خارجية واالنفتاح االقتصادي التي شملتها برامج االصالح االقتصادي الدولي وتحرير التجارة ال 
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 .... اإلطار النظري   لثاني ــل االفصـ 
 
 النمو االقتصادي  بالمباشر وعالقة األجنبي  الستثمارادارة ا، األول المبحـث 

 
 المباشر في العراق  األجنبيواقع االستثمار  ,,, ثانيالمبحـث ال 

 

 المباشر ومؤشرات النمو االقتصادي   األجنبيالعالقة بين االستثمار    ,,  لثالثالمبحـث ا
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 الفصـــل الثاني / المبحـث األول : 

 
    النمو االقتصاديالمباشروعالقتة ب ستثمار األجنبي  االادارة           

 
 

 (Foreign Direct Investment)  المباشر  األجنبي   باالستثمار   يقصد
(FDI) النوع   ذلك 

  بامتالك   األم   البلد  في   مستقر  مستثمر  يقوم  حينما   يحدث  الذي  االستثمار  من 
  ذلك  إدارة  في  لديه  النية  وجود  مع  المستقبل،  البلد  في  أوموجود  أصل

 . األصل
 
 
  رأس   تدفق  عن   يختلف  والذي  للتصدير،  المال  رأس   تدفق   يعني   وهذا 

  األوراق  حوافظ  في  باالستثمار  يسمى  ما  أو  واإلقراض،  للتمويل  المال

)مباشر  غير )  المالية  )FPI) (Foreign Portfolio Investment) ،  

  وسندات   أسهم  بشراء   األم  البلد   في  مستقر  مستثمر   قيام   إلى  يشير   حيث
  بإدارة  المستثمر   قيام   ذلك   يرافق  أن   دون   المستقبل،  البلد   في  صادرة

 [(. قحف  أبو )] فيها أسهما امتلك  التي األصول
 

 في  االستثمار   أدارة  نوبي   المباشر  األجنبي  االستثمار  وتكون العالقة بين
  لجزء   األجنبي   المستثمر   تملك   على  ينطوي  األول  أن  في  المالية   األوراق

   قيامه عن  فضال  هذا كلها، أو المعين  المشروع في االستثمارات من
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 المشترك،   االستثمار  حالة  في  الوطني  المستثمر  مع  المشروع  إدارة  في  بالمشاركة
 المطلقة   ملكيته  حالة  في  والتنظيم  اإلدارة  على  التامة  سيطرته  يفرض  انه  أو

  من   كمية  بتحويل  األجنبي  المستثمر  قيام   إلى  باإلضافة  االستثمار،  لمشروع
 البلدان   إلى  المختلفة  المجاالت  في  الفنية  والخبرة  والتكنولوجية  المالية  الموارد
 .  المضيفة

 
 واألشخاص  األفراد  تملك  على   االستثمار  من  الثاني  النوع  ينطوي  حين  في

  المشاركة   أو  الرقابة  من  نوع  أي  ممارسة  دون  المالية  األوراق  بعض  المعنويين
  المالية   األوراق  في   االستثمار  يعد  كما  وإدارته،   االستثماري  المشروع  تنظيم  في

 األجنبي   االستثمار  إلى  بالقياس  األجل  قصير  استثمارا  عموما
 [(.حبيب،كاظم)]المباشر

 
 
 
 

 ة الشركات : ألدارالمباشر ا األجنبي االستثمار منافع
 

 الشركات   للعولمة،وأدارة  األساسية  الصور  إحدى  المباشر  األجنبي  االستثمار  يمثل
 أدارةالعولمة   مناصرو  يجد  وعليه  تدفقاته،  في  الرئيس  الدور  الجنسية  متعددة

  تنعكس   عديدة منافع المباشر  األجنبي لالستثمار أن  العالمي  االقتصادي  واالنفتاح
 هذه   إبراز  ويمكن  االستثماري  التدفق  هذا  مثل  تشهد  التي  الدول  اقتصادات  على

 - : اآلتي  النحو على المباشر األجنبي االستثمار مؤيدو يراها كما المنافع،
 

  التدفق   لهذا  ويسمح  المباشر،  األجنبي  االستثمار  على  معين  بلد  ينفتح  حينما  ــ  1

 يحصل  سوف   فانه  الجنسية،  متعددة  للشركات  األبواب  فتح   خالل  من  االستثماري
   وأكثرها التكنولوجية المنجزات احدث على
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  هائلة   وقدرات  إمكانيات  من  العمالقة  الشركات  هذه  تمتلكه  ما  إلى  بالنظر  تطورا،
 التكنولوجي  النقل  هذا  فان  وبالطبع.  والتكنولوجي   العلمي  البحث  صعيد  على

 . والفنية واإلدارية التنظيمية  المهارات بأفضل مصحوبا سيكون

 
 
 

 للبلدان  يمكن  المباشر  االستثمار  غير  أخرى  قنوات  أو  طرق   وجود  من  الرغم  وعلى
  والتراخيص  اإلدارية، العقود مثل بوساطتها، الحديثة التكنولوجية التقنيات جذب المضيفة

 الطرق   أكثر  يعد  المباشر  االستثمار  أن  إال  المباشر،  والشراء  المنشورة  البحوث  وكذلك
 الصناعة   مثل  الصناعات  أنواع  لبعض  بالنسبة  خاص  وبشكل   التكنولوجيا  جذب  في  جدوى

  متعددة   الشركات  أدارة  بمساعدة  المضيف،  البلد  تمكين  إلى  باإلضافة  هذا  االستخراجية،
 .للتكنولوجيا األمثل االستغالل من الجنسية،

 

  الخارجية،   المديونية  مشكلة  من  عموما،  النامية،  البلدان  تعاني  ــ 2
  ببعضها،   الحال  ووصل  األخيرة،   العقود  خالل  أزمتها  تفاقمت  حيث
  بالطبع،  فضال، الديون، فوائد  تسديد على قادرة غير أصبحت  إنها
  هذه   استمرار  من  وبدال [(.  سنتش،توماس)]  الديون  أصل  على

  االقراضي   أو  التمويلي  المال  رأس  على  الحصول  في  البلدان

(FPI)، أزمتها،  من يفاقم وبما 
 إذ  المباشر،  األجنبي  االستثمار  هو  لها  المجدي  اآلخر  الخيار  فان 

  المذكورة   البلدان  في  فرعية  شركات  وجود  يعني  االستثمار  هذا  أن
  النامي   البلد  بين  مشترك  إنتاج   إلى  يؤدي  وبما  األم،  للشركات  تابعة

 ووفورات   العالية  الجودة  بمواصفات  يتميز  األجنبية  والشركة
 الفرص،   استثمار  في  الشركات  أدارة  يخدم  ما  وهذا  الكبير  الحجم
  األسواق   إلى  الوصول  آفاق   النامية  البلدان  أمام  يفتح  الذي  األمر

  المتقدمة،   البلدان  أسواق  ذلك  في  بما  منتجاتها،  لتصريف  العالمية
  البلدان   تكون  التي  الصعبة  األجنبية  للعمالت  مصدرا  يعد  ما  وهذا

 .التنموية برامجها تطبيق في إليها الحاجة بأمس النامية
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  إلى  تسعى  الذي  الرئيس  الهدف  األرباح،  أقصى  على  الحصول  يشكل  ــ  3

  األجنبي  االستثمار  خالل  من  الجنسية  متعددة  أدارةالشركات  تحقيقه
 في  تنشط  فإنها  وعليه .  لها  التابعة  الفرعية الشركات  به   تقوم  الذي  المباشر

  وتدنية   العوائد(  Maximization)   تعظيم   اجل  من  المجال  هذا

(Minimization  ) ،على  ينعكس  ذلك  إن.  الهدف  هذا  لبلوغ  التكاليف  

 قسم  توظيف   أو   استثمار   إعادة  طريق   عن  وذلك   بالمنفعة،  المضيفة   البلدان 
  التي   المشاريع  تطوير   إلى يؤدي  وبما البلدان،   هذه داخل األرباح هذه من

 تكوين  زيادة  في  ذلك  إسهام  إلى  إضافة  األجنبية،   الشركات  تلك  بها  تقوم
  التنافسية  المقدرة  من  يعزز  الذي  األمر  المحلي،  الصعيد  على  المال  رأس

  االستثمار   عند  األمر  يقف  وال.  الوطنية  وشركاتها  المضيفة  لالقتصادات
  المال  رأس   بناء   إلى   يتعداه  إنما  اإلنتاجية،   القطاعات   في   المباشر

  تساعد   إذ ،(Infrastructure)  االرتكازية  بالبنى  يعرف ما  أو  االجتماعي

  مثل  األساسية  البنية   مشروعات  وتطوير  تحديث  في  األجنبية   االستثمارات
  مشروعات  عن  فضال  والالسلكي،  السلكي  االتصال  ووسائل  الطرق

 في   يسهم  أن  يمكن  ما  وهذا  والمستشفيات،  والمدارس  كالمساكن  الخدمات
 . القومي  الناتج نمو معدالت ارتفاع

 

  ، (Unemployment)  البطالة   مشكلة  من   البلدان   من   الكثير  تعاني   ــ   4

  االقتصادية   السياسات  بعض  انتهاج  المتقدمة  البلدان  أمام  متاحا   كان   وإذا
 في  تعقيدا   وأكثر  أعمق  المعضلة   فان  منها،   الحد  أو  المشكلة  هذه  لمعالجة
  رؤوس  في  ندرة  من   تعاني   التي   البلدان   منها   وبخاصة   النامية،   البلدان 

  األجنبي  االستثمار  خيار   يصبح   وعليه .  لالستثمار  الالزمة  الوطنية  األموال
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  على   عالوة   الواسعة،  العمل  فرص  توفير   يكفل  بما   ضروريا   المباشر
  فهذا  الحد  هذا  عند  األمر  يتوقف  وال.  األجور  مستوى  تحسين  في  اإلسهام

  في  البشرية   الموارد  واستغالل  وتدريب  تنمية  في  كثيرا  يساعد   االستثمار
 المساهمة   مدى  إن  االعتبار  بنظر  األخذ  مع  طبعا،   هذا،  النامية   البلدان 
 في   تساعدها  وإجراءات  ضوابط  من  المضيفة  الدول  تضعه  ما  على  يتوقف
 . المنافع  تلك  تحقيق

 

   الشركات اداره في االجنبي االستثمار تصاحب التي المساوئ
 

  البلدان   إلى  المتدفق  والسيما  المباشر،  األجنبي  االستثمار  يتمثل  ــ   1

 ومعظمها)  الجنسية   متعددة  الشركات  قبل   من  المنشأة   بالمشاريع   النامية، 
  من   تتكون   وان   العدد،  قليلة  عمل  قوة  إلى   إال   تحتاج   ال  والتي (  صناعية

  يمتلكون   وال  مؤهلين   غير   ماهرين  شبه  عمال  عن   فضال   متخصصين  عمال
  فان   ثم  ومن  البسيطة،  التكنيكية  العمليات  على  مقتصرة  تجربة  سوى

  مهارات  تمتلك   متحركة  كوادر   إلى   معدومة  تكن   لم   إن   جدا  نادرة   حاجتها
 .ومعقدة واسعة مهنية  ومعرفة متنوعة

 
  أو   مالحق  مجرد  الصناعية  المشاريع  هذه  اغلب  كانت  لما   وبالمقابل 

  اتخاذ  يجري  حيث  البحار،  وراء  ما  واقعة  بمراكز  ترتبط  فرعية  شركات
  أجنبي   وتكنيكي  إداري  كادر  بوساطة  تدار   إنها  وبما  التكنولوجية،  القرارات

  وتجديدات   وبحوث  تجارب  إجراء  إمكانيات  فان  جاهزة،  تكنولوجيا   ينفذ
 [(.  الحسن عبد)]  للغاية  نادرا  أمرا يصبح   تكنولوجية

 
 

  مجال   في(  المركز)  الخارج  على  تاما  اعتمادا  هنالك  أخرى  بعبارة
  نوع   تفرض  التي  هي  التكنولوجيا   مالكة  األم  فالشركات.  التكنولوجيا
  الفرعية،   الشركات   أو   القائمة   المشاريع  قبل  من   المستخدمة  التكنولوجيا 
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  على   سيتركز  اختيارها  فان  ومنطقيا.  ومصلحتها   إلستراتيجيتها  وفقا
  التطورات  متابعة  تطبيقها  يتطلب  عالية   رأسمالية  كثافة  ذات  تكنولوجيا

  مستمرا   اعتمادا  يعني  الذي  األمر  بأول،  أوال   التكنولوجية  والمنجزات
  قاعدة  تنمية   أمام  الباب  غلق  ثم  ومن  التكنولوجيا،   استيراد  على  ومتزايدا

  المضيف  البلد  في  واالبتكار   اإلبداع  حركة  وشل  محلية  تكنولوجية 
 [( غزي  النجار،يحيى)]
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 ثانيًا: اشكال االستثمار االجنبي المباشر
االستثمار االجنبي المباشر وتتعدد تبعًا لألهمية النسبية والخصائص المميزة    وإشكال ن صور  تتباي

لكل شكل، ويقدر مدى هذا التنوع والتباين في االهمية والخصائص المميزة باختالف اختبار وتفضيل 
من   المباشر  االجنبي  لالستثمار  المضيفة  الدول  من  الجنسية كل  المتعددة  والشركات  أو    جهة، 

جنبي من جهة اخرى، فيما يتعلق بتبني صور واشكال هذا النوع من االستثمار، ويمكن المستثمر اال 
 ]أثير عبدهللا عليوي[() ارجاع هذا التنوع والتباين في االختبارات والتفضيالت الى عدة عوامل:

المضيفة،  .  1 الدول  في  المطبقة  السياسية  واالنظمة  واالجتماعية  االقتصادية  البنى  اختالف 
 واالهداف التي يسعى لتحقيقها من جراء االستثمار االجنبي. 

اختالف خصائص الشركات المتعددة الجنسية او التي ترغب في انشاء استثمارات مباشرة مثل:  .  2
المنتج او  الخدمات  انواع  الشركة،  واهداف  حجم  االقتصادي،  النشاط  ومجاالت  تقدمها  التي  ان 

 وسياسات الشركة ... الخ.  
الستثمار االجنبي  درجة المنافسة في السوق وخصائص المجال االقتصادي الذي يمارس فيه ا. 3

 المباشر نشاطه. 
 
 

 على النحو التالي:  األجنبيويمكن تقسيم االستثمار 
 من ناحية الملكية:  .أ

األجنبياالستثمارات   (1) للمستثمر  بالكامل  المملوكة  االستثمارات    أنواع   أكثر  :األجنبية 
والتسويق    لإلنتاجتفضياًل بالنسبة للشركات المتعددة الجنسية، حيث تكون في شكل فروع  

من ذلك    خدمي في البلدان المضيفة، وبالرغموغيرها، تصب في النشاط االنتاجي او ال 
الدول النامية خوفًا من    أكثرفأن هذا الشكل من االستثمارات يعتبر غير مفضل لدى  

عبد المطلب عبد  ]المضيفة )التبعية االقتصادية والتدخل والتأثير في القرارات الداخلية للدول  
 [( المجيد 

  أحد يعد هذا النوع من االستثمار المباشر بأنه    :االستثمارات االجنبية المباشرة المشتركة (2)
او يشارك فيه طر  يمتلكه  الذي  أو  مشروعات االعمال  من دولتين مختلفتين    أكثرفان 

 [()]محمد عبد العزيز عبد هللا المحليالمستثمر االجنبي ورأس المال  – صفة دائمة ب
الدول النامية تحقيق قدر من التوازن بين االستثمارات االجنبية، وما يصاحبها من  ولكي تتمكن  

بعض   القومي، وضعت  اقتصادها  الوطنية على  العناصر  المحافظة على سيطرة  وبين  خبرات، 
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المشروع   مال  في رأس  والخاص  العام  القطاع  اشراك  الداخلية، ضرورة  قوانينها  في نص  الدول 
   ( ابو قحف[ عبد السالم ]) االجنبي

 
 

 من ناحية الغرض او الهدف:  .ب
ظهر هذا االستثمار في قطاع الصناعات التحويلية    االستثمار الباحث عن االسواق: (1)

تطبيقها   مع  النامية  الدول  في  الماضي  القرن  من  والسبعينات  الستينات  عقدي  خالل 
امام   القيود  ووضع  الجمركية  الحماية  فرض  من  تبعه  وما  الواردات،  احالل  لسياسة 

ر كبديل للصادرات  لشركات االجنبية لهذا النوع من االستثمااالواردات، لذلك لجأت اغلب  
جدوى من التصدير لدول ترتفع    أكثرولتفادي هذه القيود، وقد يكون هذا االستثمار بدياًل  

   )]ناصر جالل حسين[(  تكاليف النقل اليها
يهدف المستثمر االجنبي الى زيادة الربحية    :االستثمار الباحث عن الكفاءة وجودة االداء (2)

من خالل االستفادة من توافر اليد العاملة الماهرة والمنخفضة االجر في الدول المضيفة،   
من خالل عمليات التجميع لمنتج معين لتصبح منتجات نهائية، اال ان هذا يتطلب تمتع  

   )] wadhwa]karita(متطوره الدولة المضيفة بقاعدة صناعية 
المباشر  قد يتخذ االستثمار األجنبي    االستثمارات االجنبية المباشرة مشروعات تجميعية: (3)

صورة التعاقد بين الشركة االجنبية االم والشركة المحلية بالدول المضيفة عن طريق منح  
تراخيص االنتاج والسماح لها باستخدام العالمة التجارية الخاصة بالشركة االم، بحيث  

الخارجية    لألسواقمنتجاتها    سية للشركة المحلية وامكانية نفاد سويقية والتنافيدعم القدرة الت
 عبير فرحان [( )] من خالل تمتعها بميزة العالمة التجارية

 
قسمين آثار ايجابية   إلى   اآلثارهذه    تقسمثالثًا: االستثمار االجنبي المباشر ومحدداته:  

 وآثار سلبية
 :  األجنبي المباشرااليجابية لالستثمار  الجوانب  .1
تعاني الدول    االستثمارات االجنبية المباشرة وزيادة معدل التكوين الرأسمالي:   .أ   النامية قد 

خلها القومي  بسبب انخفاض د  الزمة لتحقيق التنمية االقتصاديةمن نقص في رؤوس االموال ال
التي تكون مضرة على    األجنبية  تعويض النقص الى القروض فتلجأ ل  وصعوبة االدخار فيها 

  إلى اللجوء    أو  والفوائد الثقيلةبسبب التكاليف    لقصير والمتوسط باالقتصاد الوطنيالمدى ا 
  تستثمر االستثمارات االجنبية المباشرة والتي تأتي اغلبها من جانب الشركات االجنبية التي  
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  اموالها في القطاعات االقتصادية المتطورة التي يصعب على الشركات الوطنية الدخول فيها 
 ]كريم النوري[()

 
التي تتبناها الدول   التي قد تكون اساسية    األهداف  ومن    والعمالة:  األجنبياالستثمار   .ب

العمالة والحد    هو زيادة  تحقيق التنمية  واالجتماعية بهدف  ادية  االقتص  الخطط  النامية في  
اذ تعاني الدول النامية من كافة اشكال البطالة سواء كانت بطالة هيكلية   من مشكلة البطالة

الى خلق فرص استثمارية   جنبية المباشرةفيؤدي تدفق االستثمارات اال  مقنعة او احتكاكية او
ك  فضاًل عن ذل  من خالل استغالل الطاقات البشرية  فرص عمل جديدة  بالتالي خلقو   حقيقية

ونقل المهارات التنظيمية من الدول المتقدمة الى النامية مما    ممارستها لنشاط تدريب العاملين
 أهداف وتحقيق  ته في الدول النامية المضيفة  يادة رأس المال البشري، ورفع كفاء يؤدي الى ز 

   )]موسى سعيد مطر[(  التنمية االقتصادية في هذه الدول
 السلبية لالستثمار االجنبي المباشرة:  الجوانب  .2
على .أ المدفوعات  اآلثار  تكون    ميزان  تحدثها    اآلثار   هناك    قد  التي  االولية  االيجابية 

قصير  بعد وقت      وهذا االثار قد تتقلب بسرعه  االستثمارات االجنبية في موازين المدفوعات  
حيث نجد ان عمل الشركات المتعددة الجنسيات سيؤدي الى زيادة واردات    الى اثار سلبية 

  ستبدأ بتحويل ارباحها الى الخارج وان تلك الشركات    المضيفة للسلع الوسيطة والخدمات   الدولة 
مما ينعكس سلبًا    في هذه المشاريع للخارج  وكذلك تحويل جزء من رواتب العاملين االجانب

 نزية محمد[()] يات االجنبية في ميزان مدفوعات الدول المضيفةفي تدني مستويات االحتياط
بدياًل للتجارة الخارجية    المباشر قد يكون    األجنبي االستثمار       الدولية  على التجارة  اآلثار   .ب

االستثمارات في تقديم موارد جديدة تمكن من انتاج سلع    أسهمتفإذا    وقد يكون مكماًل لها
بكلفة اقل من المستورد في الدول المضيفة، فهذا يعني بأن االستثمار االجنبي بدياًل للتجارة  
الخارجية، وايضًا في حالة وجود عقبات وموانع تحول دون زيادة التجارة الخارجية مثل تكلفة  

 لتكنولوجية واالدارية.  النقل والتسويق وصعوبة التطورات ا
تتسم البلدان النامية بمصادر خاصة للضغط التضخمي    االثار على معدالت التضخم .ج

، وضعف مرونة االنتاج بسبب ضعف الجهاز االنتاجي  فيها، مثل ارتفاع معدل النمو السكاني
الطلب   الى زيادة  يؤدي  مما  القصير(،  )في االجل  الطلب  لزيادة  يستجيب  ال  على  بحيث 

وارتفاع الميل الحدي لالستهالك    باألسعاروهذا يؤدي الى حدوث اختناقات وارتفاع    المعروض 
كذلك جمود الجهاز    ذه البلداناالجنبية العاملة في هبسبب عرض سلع جديدة من الشركات  
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المالي في البلدان النامية وغيرها من العوامل تعمل على ظهور حاالت من التضخم في هذه  
 ()]نزية محمد عبد المقصود[  البلدان

يعتمد مناخ االستثمار بصورة رئيسية على اوضاع    المباشر  األجنبيمحددات االستثمار   .3
مختلفة يمكن ان يطلق عليها محددات حيث تصنف هذه المحددات الى محددات سياسية  

 )]حاتم عبد الجليل[( وبيئات اداريةواقتصادية وقانونية وتشريعية 
السياسية:   .أ البلد  المحددات  في  السياسي  النظام  السياسية  أحديعد  البيئة    الن   عوامل 

عل كبير  بشكل  يؤثر  بلد  اي  في  السياسي  المباشر االستقرار  االجنبي  االستثمار  جذب   ى 
أساس حجم السوق او  ليس على    رفضه  أوخذ القرار بقبول المشروع  فالمستثمر االجنبي يت 

 وانما على اساس مدى استقرار النظام السياسي في البلد.   العائدات وحسب 
بلة  من العوامل المهمة لالستثمار هو توفر الموارد الطبيعية القا  ت االقتصادية:المحددا  .ب

تدفق رأس المال االجنبي جاء الستغالل هذه الموارد لما    الن  لالستغالل وإمكانية تصنيعها
 يكفي لخلق بيئة اقتصادية  اال ان توفر هذه الموارد ال   بإمكانية الحصول على عوائد كبيرة يبرر  
بد ان يصاحب هذه الموارد عدد من الحوافز مثل: مستوى التنمية االقتصادية  اذ ال   سليمة

معدل دخل الفرد، معدالت التضخم  و   النمو في الناتج القومي اإلجمالي معبرًا عنها بمعدل  
و  االقتصادي  التحرر  حيث  من  االقتصادية  والسياسات  السوق  ودرجة  وحجم  الخصخصة 

توافر البنى الهيكلية لالقتصاد مثل: الطرق، الخدمات،    إلى  باإلضافة  المنافسة في السوق 
 الكهرباء، االتصاالت، فالدول التي تتوافر فيها هذه البنى تعتبر جاذبة لالستثمار.  

القانونية:   .ج القوانين   األجنبيةاالستثمارات    إنالمحددات  على  رئيسية  بصورة  تعتمد 
ية وضريبية، وكذلك ضمانات ضد  والتشريعات التي تكفل للمستثمر حوافز واعفاءات جمرك 

الى حق المستثمر في تحويل    باإلضافةالمخاطر غير االقتصادية مثل: التأميم والمصادرة  
ألي دولة بأي وقت شاء، حيث تتنافس دول العالم على اصدار قوانين وتشريعات    ارباحه 

لالستثمار تفوق الحوافز والضمانات في الدول االخرى، بشرط ان ال تؤدي هذه الحوافز الى  
 )]حاتم عبد الجليل[( ضياع الموارد القومية وتمس سيادة الدول المضيفة ومكانتها 

لخلق بيئة  السائد في الدولة من العوامل المهمة    اإلداري م  يعد النظا:  اإلداريةالمحددات   .د
واهم مظاهر البيئة االدارية توفر اجهزة حكومية تقوم على العملية    ادارية تجذب االستثمار

تراخيص   على  للحصول  والزمن  الروتين  من  تقلل  بطريقة  مشروع   ألنشاء االدارية  واقامة 
االجهزة    االستثمار في  واالداري  المالي  الفساد  ومحاربة  البيروقراطية  على  القضاء  وايضًا 
 ]حاتم عبد الجليل[() الحكومية
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 رابعًا: العالقة بين االستثمار االجنبي المباشر والنمو االقتصادي:  

تحول اقتصادي واجتماعي وسياسي معقدة، حيث اكد االقتصاديون   وسيلة  النمو االقتصادي هو    إن
تصحيح للسياسات     االقتصادي  في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، ان النمو  

الوطنية، والتي تؤدي الى زيادة الدخل وبالتالي زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج واالستهالك  
مست رفع  الى  يؤدي  بالتغير  مما  الغالب  في  االقتصادي  النمو  التعبير عن  ويتم  المعيشة،  ويات 

 ( روبيرتو زاغا[) الحاصل في الناتج المحلي االجمالي
استخدام عناصر   كفاءة من استخدام  في تحقيق    قد تكون له القدرة  المباشر     األجنبياالستثمار    ان  

االنتاج باعتباره حزمة من التكنولوجيا الحديثة، حاولت االدبيات الحديثة بدراستها التطبيقية المختلفة  
 توضيح اآلليات التي يسهم بها من خاللها تأثير التقدم التكنولوجي الى تحفيز النمو االقتصادي. 

اال  بين االستثمار  االقتصاديون في تحليل العالقة  اختلف  جنبي المباشر والنمو االقتصادي،  لقد 
ض ان النمو االقتصادي يؤدي الى تدفق المزيد من االستثمار االجنبي المباشر،  البعحيث يرى  

وان ارتفاع معدل النمو يساعد على تدفق المزيد منه الى الدولة، وبالتالي تم اعتبار النمو االقتصادي 
ن معدل النمو االقتصادي متغير داخلي،  بمثابة متغير خارجي، وهناك وجهة نظر اخرى ترى ا

مرتفع  حيث ان تدفق المزيد من االستثمار االجنبي المباشر ربما يشجع على تحقيق معدل نمو  
jovanovic) ) 
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 ثاني المبحـث ال
 المباشر في العراق  األجنبيواقع االستثمار 

  1927باكتشاف النفط عام    مقترنة  لالستثمار االجنبي المباشر في العراق    األولى  المقدمات  كانت  
وبالنظر لقلة االمكانات العراقية    في تنفيذ مشاريع انمائية متطورة  كانت مساعي الحكومة العراقية
دخل االقتصاد   إذ  1959هذه العالقات بعد عام    وتوطده،  األجنبيةحينها فقد استعانت بالشركات  

(  33مجلس االعمار بموجب القانون رقم )ة من التطور واالنماء بعد انشاء  لة جديدالعراقي مرح
استعان بعدد من الشركات االجنبية في تنفيذ المشروعات التنموية في العراق من و   1959لسنة  
 . ل ابرام العقود واالتفاقيات معهاخال

 
 واًل: تدفقات االستثمار االجنبي المباشر في العراق أ

االحتالل يمثل شخصية المستثمر خصوصًا بعد اصدار الحاكم المدني    أصبح  2003بعد عام  
الذي فتح الباب على مصراعيه    2004( لسنة  39لسلطة االئتالف المؤقتة )بول بريمر( القانون رقم )

وجعل العراق مستباحًا للمستثمرين االجانب بما يحقق مصالحهم دون ان يضع ضوابط تعد بالنفع  
 (محمد ابو بكر [] دللبل

( والذي شرع لغرض دفع عملية التنمية  13صدر قانون االستثمار العراقي رقم )  2006وفي عام  
وايجاد   البشرية  الموارد  لتنمية  التقنية والعلمية  الخبرات  االقتصادية واالجتماعية وتطويرها وجلب 

ودعم عملية تأسيس مشاريع جديدة في العراق وتوسيعها    مل للعراقيين لتشجيع االستثمارات فرص ع
االم االقتصادية ومنح  االصعدة  المشاريعوتطويرها على مختلف  لهذه  ولكن   تيازات واالعفاءات 

الزال االستثمار االجنبي المباشر ضعيفًا وغير مستقر في العراق حتى بعد صدور القانون المذكور،  
نتيجة   منها    ألسباب وهذا  االست فقدكثيرة  وعدم    والمالي  اإلداري الفساد    والسياسي  األمنيقرار  ان 

صالحية البنى التحتية حيث ان التحديات االمنية تقف عقبة امام االستثمار االجنبي المباشر في  
 ()]علي كريم[ العراق
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 ( 1جدول )

 تدفقات االستثمار االجنبي المباشر للعراق للفترة 

         

 

    )مليون دوالر(          (2004-2014)                           

 الى العراق  FDLتدفقات  السنة  
2004 90 
2005 515,3 
2006 383,0 
2007 971,8 
2008 1855,7 
2009 1598,3 
2010 1396,2 
2011 1882,3 
2012 3400,4 
2013 5131,2 
2014 4781,8 

 .  2014 - 2004 لألعوامباالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي  انالباحث إعدادمن  المصدر : 

اخذت   2004الجنبي المباشر في العراق لعام  ( ان تدفقات االستثمار ا1ويتضح من الجدول )
االمنية، لتبلغ بعد ذلك    لألوضاع ( مليون دوالر وذلك بعد االستقرار النسبي  90بالظهور بمقدار )

فقد انخفض االستثمار    2006، اما في عام  2005( مليون دوالر في عام  515,3الى حوالي )
( مليون دوالر ويعود السبب ايضًا لتدهور االوضاع االمنية في البالد، وبعد ذلك  383,0الى نحو )

الى نحو )  2007ارتفع في عام   تدفق  971,8ليصل  دوالر، واستمر  الى  ( مليون  االستثمارات 
( مليون 1882,3الى نحو )  2011العراق بالتزايد حيث وصل حجم االستثمار االجنبي في عام  

حيث   2013دوالر، في حين وصل االستثمار االجنبي المباشر في العراق اقصى معدالته في عام  
ى االستقرار  ( مليون دوالر، ويرجع سبب هذه الزيادة في تدفقات االستثمارات ال5131,2بلغ نحو )
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( مليون 4781،8الى نحو )  2014االمني النسبي في تلك الفترة، ليعود وينخفض بهد ذلك عام  
 دوالر وذلك بسبب التدهور االمني الذي حصل في النصف الثاني من السنة. 

 

 ثانيًا: اهمية االستثمار االجنبي المباشر لالقتصاد العراقي
االستثمار   فاعلية  االقتصادية  المباشر    األجنبي تكمن  للتنمية  خدمات  من  يقدمه  لما  العراق  في 

، ففي الوقت الذي يمثل فيه انسيابية اضافية لحجم  االدخار وتخفيف اعبائها ومساهمته في تنشيط
المواد الحقيقية المتاحة لالستخدام، فانه يتضمن امكانية زيادة كفاءة الموارد المحلية ويترتب عليه  

من امكانيات في نقل التكنولوجيا ورأس المال والمهارات التنظيمية    تفعيل موارد عاطلة، لما لديه
التنمية االقتصادية    باإلضافةوالتسويقية،   الوظائف وتسريع  وتوفير  الخارجية  التجارة  توسيع  الى 

 )]كامل العضاض[(واالندماج في االسواق العالمية 
اقتصاديات الدول وتحديدًا في نمو قطاعات معينة  في نمو  له أهمية  المباشر    األجنبياالستثمار  و 

عد احد دعائم النمو االقتصادي،  ينسبة للعراق فاالستثمار االجنبي  لكثير من الدول، كما هو الحال بال 
سائل الفعالة في تغيير بنية االقتصاد الوطني  و البلد االنتاجية كما انه من ال  اذ يؤدي الى زيادة طاقة 
الهيكلية، حيث كلما زاد حجم االستثمار االجنبي المباشر يزداد معه معدل   لصالح تعديل اختالالته

 )]ستار جبار عمران[(النمو االقتصادي عبر زيادة القيمة المضافة واالنتاجية وتشغيل القوى العاملة 
 وتتمثل اهمية تدفق هذا االستثمار في االتي:  
 البطالة  مشكلة حدة  تقليل المساهمة في  .1

مشكلة البطالة شأنه شأن معظم الدول النامية، حيث تعزى مشكلة البطالة في  راق من  يعاني الع
الكبيرة   االعداد  استيعاب  باستطاعتها  التي  االستثمارية  والشركات  المؤسسات  غياب  الى  العراق 

هيكلة االقتصاد بتحوله    هتماداعلي عنها من خالل  خ ق العمل، وايضًا تلك التي تم التالداخلة الى سو 
 من سيطرة القطاع العام وهيمنة الدولة على النشاط االقتصادي .
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 ( 2جدول )

 ( 2011-2003البطالة في العراق للفترة ) عداد ونسبتطور ا

عدد السكان   السنوات 
 )مليون نسمة( 

عدد القوى العاملة/  
 الف نسمة

عدد القوى 
العاملة/ عدد  

 السكان% 

النمو السنوي  معدل 
 للقوى العاملة% 

 معدل البطالة% 

2003 26,340 961284 36,5 0,93 28,1 
2004 27,895 970062 34,8 0,91 26,8 
2005 27,892 1124497 40,3 15,9 17,9 
2006 28,810 1155741 40,3 2,8 17,5 
2007 29,682 2060260 69,4 78,3 11,8 
2008 30,577 2287675 74,8 11 15,3 
2009 31,508 2320247 73,6 1,4 15,5 
2010 32,358 2468422 76,2 6,4 11,1 
2011 33.3 2527411 77,5 6,8 11 

(  2011-2000) لألعوامائرة االحصاء، على بيانات وزارة التخطيط العراقية، د باالعتماد انالباحث إعدادمن  المصدر : 
. 

( نجد ان  2011- 2003البطالة في العراق للسنوات )( الذي يبين تطور حجم نسب  2الجدول )
نسبة البطالة في العراق كانت مرتفعة جدًا قياسًا بدول الجوار، اال انها تذبذبت باالرتفاع واالنخفاض  

%( للذكور  28,1اعلى نسبة في معدل البطالة بحدود ) 2003بين سنة واخرى، حيث يشكل عام 
لعمل عن تلبية الحاجة الملحة لطالبين العمل، ففي هذه  واالناث وهو دليل قاطع على عجز سوق ا

  2004السنة شهد العراق تغيير النظام وتسريح اعداد كبيرة من الجيش واالجهزة االمنية، وفي عام  
( الى  النسبة  للسنوات  26,8انخفضت  باالنخفاض  بعد ذلك  لتستمر  لتعاود   %2005-2006( 

(، وهي تعتبر نسبة عالية بالقياس بمعدالت  %11بمعدل ) 2011االنخفاض الى ان وصلت عام 
العمل من جهة،   في سوق  الجدد  الباحثين  الى زيادة عدد  السبب  بها، ويعزى  المسموح  البطالة 
وتراجع القطاعات االقتصادية في العراق، وايضًا عدم قدرة القطاع الخاص المحلي على استيعاب  

ة الستيعاب هذه االعداد من العمالة، من اهمها هذه العمالة، مما يلزم الدولة باتخاذ اجراءات جاد
وضع سياسات جاذبة لالستثمار االجنبي المباشر للمساعدة في عملية الحد من مشكلة البطالة في  

 البلد . 
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 تنويع القاعدة االقتصادية  .2
، لكنها  2014  -2003على الرغم من وجود االستثمارات االجنبية المباشرة في العراق للفترة من  

كانت قليلة جدًا مقارنة بالدول العربية، لما يمتلكه العراق من ثروات طبيعية كبيرة ومتنوعة تساعد  
نفط، حيث  في خلق قاعدة انتاجية وتسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف االعتماد على ال

تجربة كشفت عن قلة االستثمارات المنفذة، ورسخت حالة االعتماد على النفط كمصدر للدخل  الان  
 ()]محمد عبد الكريم العقيدي[  القومي

المعروف   مورد  اإليراد  إنومن  هو  انخفاضات  ناضب  النفطي  الى  التعرض  في    وكثير  حادة 
النشاط    فاالسعار، وهذا حتمًا سو  ثم يؤثر على  المالية، ومن  الموارد  يؤثر بشكل مباشر على 

( والذي يبين نسبة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي  3االقتصادي، وعند مالحظة الجدول )
%( عام  74االجمالي، نجد ان االستحواذ االكبر من المساهمة للقطاع النفطي، اذ بلغت نسبة )

%( من االجمالي لنفس  26من االجمالي، في حين لم تستحوذ باقي القطاعات سوى على )  2014
 العام. 

 
 ( 3جدول )

 2014 -2003نسبة مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي االجمالي للفترة  
نسبة القطاع النفطي الى   السنة 

 االجمالي 
نسبة القطاعات االقتصادية غير النفطية  

 اإلجمالي الى 
2003 51,29 % 48,71 % 
2004 47,45 % 52,55 % 
2005 42,14 % 57,86 % 
2006 40,36 % 59,64 % 
2007 42,78 % 57,22 % 
2008 44,88 % 55,12 % 
2009 43 % 57 % 
2010 41,74 % 58,26 % 
2011 42,57 % 57,43 % 
2012 43,57 % 56,43 % 
2013 41,81 % 58,19 % 
2014 74 % 26 % 

 باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط العراقية، دائرة االحصاء انالباحث إعدادمن  مصدر : ال
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االستثمار   معوقات  العراق  األجنبي ثالثًا:  في  معوقات  :  المباشر    األجنبي الستثمار  اتقسم 
 .قتصادية، السياسية، التشريعية( ال ثالثة اقسام )ا  إلىالمباشر  

ذلك  تحقق استقرارًا في مؤشرات االقتصاد الكلي فالدول التي ت إن//  المعوقات االقتصادية .1
تتسم    ذي وقدوم االستثماراتجيحفز مناخها االستثماري على   التي  الدول  العكس من  على 

بحالة عدم االستقرار كالعجز المالي الكبير والسياسات النقدية المتقلبة وسعر الصرف غير 
ومن خالل هذه المؤشرات يمكن ان نتعرف    ت النظام المالي والمصرفيالمستقر وضعف مؤشرا 

( يوضح لنا اهم  4دول )على بيئة العراق االستثمارية هل هي جاذبة ام طاردة لالستثمار، والج
 المؤشرات. تلك  

 ( 4جدول )
 ( 2014 -2005)مؤشرات االقتصاد الكلي في العراق للفترة من  

المؤشرات  
 االقتصادية 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

عدد السكان  
 )مليون(

28 28,8 29,7 31,9 32,1 32,7 33,3 35 34,8 35,9 

 2,2 1,9 6,1 6,5 2,5 2,8- 2,7 30,8 53,2 36,9 معدل التضخم% 

 1166 1166 1166 1170 1170 1170 1193 1255 1467 1469 سعر الصرف 

النتائج المحلي  
االجمالي )مليار  

 دوالر(

31,3 45 57 87 85,5 135,5 180,6 212,5 233,3 221,5 

الصادرات من  
السلع والخدمات  

 )مليار دوالر(

24 30,2 38,7 63,6 40,6 53,4 82,4 96,2 94,8 86,0 

الواردات من السلع  
والخدمات )مليار  

 دوالر(

25 23,2 29,4 48,7 54,4 54,8 57,6 77,2 84,5 87,7 

الدين الخارجي  
 )مليار دوالر(

110 95,9 99,5 95,5 89,9 88,6 61,3 57,7 58,7 57,3 

االحتياطيات الرسمية 
 )مليار دوالر( 

12 20 31,5 50,2 44,3 50,6 60,1 70,0 80,1 84,9 

عجز الموازنة  
 )مليار( 

0 0 0 12,530 8,204 13,248 15,186 25,100 34,536 21,278 
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 :  على باالعتماد  انالباحث إعداد : من مصدر ال

التقرير للسنوات  المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول العربية   −
(2005- 2014 . ) 

 ( . 2014 -2005البنك المركزي، مديرية االحصاء واالبحاث تقارير البنك للسنوات ) −
  -2005، المجموعات االحصائية للسنوات )لإلحصاءوزارة التخطيط والتعاون االنمائي، الجهاز المركزي  −

2014 . ) 
 ( 2014 -2005قرير السنوي، للسنوات )وزارة المالية العراقية، دائرة الموازنة العامة، الت −
دينار  1166( اخذ باالنخفاض اذ بلغ 2014 - 2005سعر الصرف للمدة ) إن(  4جدول )  يبين
، ومؤشر الصادرات هو االخر اخذ باالرتفاع  2005دينار عام    1461بعد ان كان    2014عام  
  أكثر   إلىردات قد ارتفع  كما ان مؤشر الوا  مليار دوالر لنفس السنوات  86الى  مليار دوالر    24من  

  2005في عام يار دوالر بعد ان كانت مل 84,9وارتفعت االحتياطيات الرسمية الى  من الضعف
 .  مليار دوالر 12تقدر 

ر للعراق ومنها  هناك عدد من المعوقات االقتصادية التي تواجه دخول االستثمار االجنبي المباش
قيام  ف   عمومًا بانه ذو استيعابية ضعيفة  يمتاز العراق و ابية لالقتصاد العراقي  عيضعف القدرة االست

بناء  التوفر االموال االستثمارية فقط وانما يتطلب وجود عوامل ساندة مثل مواد    بال يتطلالمشاريع  
والمقاولين   الماهرين  والمهندسين    واإلداريينوالمكائن  تالعوامل    شحة  وإنوالعمال    إلى ؤدي  التي 

قليل وبالتالي زيادة كلفة ال  أسعارهاارتفاع   العوائد ويجعل المشروع  الى هبوط  مشروع مما يؤدي 
يعاني العراق من عدم كفاية البنى التحتية وغيرها    أيضا على التنفيذ  اإلقدامبالتالي عدم  الجدوى و 

 )]محمد مطر[(   من الخدمات العامة
الرئيسي لشركات قطاع االعمال   تمثل ايضًا معوقًا كونها الممول  متطورة  مالية  أسواق عدم وجود  إن  
وايضًا من   ات لتمويل انشطتهم االستثمارية السبيل المفضل الذي يلجأ اليه المستثمرين والشرك ووه

التي تعد من    المعوقات لالستثمار معدالت التضخم الكبيرة والخطيرة التي شهدها االقتصاد العراقي
وان ارتفاع معدالت التضخم تؤثر    األجنبيةل الشركات واالستثمارات ل دون دخو الكوابح التي تحو 

في قدرة الشركات االجنبية واصحاب رؤوس االموال على التخطيط للعمل واالنتاج نظرًا لالختالالت  
الشركات بالتنبؤ بتكاليف االنتاج واالرباح    بإمكانيةالخطيرة التي تولد صعوبات كبيرة فيما يتعلق  

 )]محمد علي كاظم[( وقعةالمت
يضعف من قدرات االقتصاد العراقي على جذب االستثمارات    وانعدام الشفافية  اإلداري الفساد وان  

تكاليف    كونه  المباشرة   االجنبية  زيادة  خالل  من  االستثمار  ويثني عن  االقتصادي  بالنمو  يضر 
رات القطاع الخاص ويقلل حوافز االستثمار والسيما االستثمار االجنبي  االمعامالت المرتبطة باستثم

فالمستثمر المحلي واالجنبي قد يضطر الى دفع الرشوة والعموالت    مباشر اما فيما يتعلق بالشفافيةال
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واقع حال   أصبحتوهذه الظاهرة   العائقة اإلجراءاتين لتسهيل بعض ية لبعض الموظفغير القانون
 )]مركز المشروعات الدولية[(في اجهزة الدولة العراقية 

 
 
 المعوقات السياسية -2

المناخ السياسي للبلد له اهمية كبيرة في التأثير على القرار االستثماري، ويشمل المناخ السياسي    إن
باالس البلد  تمتع  الحكمفي مدى  نظام  السياسي من حيث  اهم    تقرار  يمكن تحديد  وبصورة عامة 

 : باآلتيالمعوقات الموجودة في العراق  
واالمني: . أ السياسي  االستقرار  عدم  بشدة    ظاهرة  الطاردة  العوامل  من  االمن  فقدان  يعد 

لالستثمارات االجنبية، حيث ان رأس المال يبحث او يتجه نحو المناطق االكثر امنًا وهناك  
  استقرار سياسي، وال   د ال يسو عالقة طردية بين االمن واالستثمار االجنبي، فبدون االمن  
المن واالستقرار، وقد عانى استقرار اقتصادي، وبالنتيجة هروب رأس المال الى حيث ا

يكي، والذي ادى الى  العراق من فقدان االستقرار االمني للفترة التي تلت االحتالل االمر 
 [()]قيس جواد العزاوي الكثير من االستثمارات االجنبية  خسارة العراق 

ان وجود مؤسسات فاعلة وداعمة من    :افتقار العراق للمؤسسات الداعمة القتصاد السوق  .ب
الممكن ان تكون عامل مساعد في تطوير اقتصاد السوق والتي تعكس قوة وكفاءة الدولة  
وفلسفة النظام السياسي القائم، حيث تشكل المؤسسات عاماًل لجذب الشركات واالستثمارات  

ا مع  يتناقض  المؤسسات  لهذه  العراق  افتقار  فان  لذا  المباشرة،  جذب  االجنبية  مكانية 
 )]حيدر عليوي شامي[( العراقاالستثمارات االجنبية المباشرة والشركات المتعددة الجنسية الى 

 المعوقات التشريعية   .3
الحكومة العراقية العديد من التشريعات والقوانين الخاصة باالستثمار وتشجيعه من خالل    أصدرت

، والذي يمثل 2006( لسنة  13ار رقم )االعفاءات الضريبية والرسوم، فقد اصدره قانون االستثم
خطوة مهمة في مجال جذب االستثمار بما تضمنه من امتيازات واعفاءات، اال ان هذا القانون  

ها مسألة  ستثمار المحلي واالجنبي، ومن بينيشوبه بعض نقاط الضعف التي تشكل عائقًا امام اال 
في    تى القضاء العراقي الحق في الباعط التحكيم وتوفير الضمانات ضد المصادرة والتأميم، وقد  

احكام المصادرة والتأميم، ومع غياب التحكيم الدولي الذي يضعف قدرة الهيئة الوطنية لالستثمار  
وفروعها في المحافظات عن االعالن والترويج للفرص االستثمارية المتاحة الى المستثمرين في  

لها ان تسهم في جذب االستثمارات مالم    نيمكال  الخارج، ولهذا فان الحوافز والتسهيالت المغرية  
  يقترن ذلك بمسألة التحكيم الدولي التي يمكن لها ان توفر الضمان الكافي لشعور المستثمر بالثقة 

 ()]نبيل جعفر عبد الرضا[
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 رابعًا: عوامل جذب االستثمار االجنبي المباشر في العراق

المباشر نحو البلدان التي تتمتع بمزايا تمكن المستثمر االجنبي من زيارة    األجنبييتدفق االستثمار 
ارباحه وتخفيض تكاليفه، ومن اهمها توفر الموارد الطبيعية وحجم السوق وتكاليف العمل المنخفضة  

شك ان العراق يتمتع بجملة من    الى الحوافز والضمانات التي تقدمها هذه البلدان، وال   باإلضافة
 لتي تجعله محط انظار المستثمرين ومن اهمها:المزايا ا

حيث يتمتع العراق بوفرة نسبية من الموارد الطبيعية، حيث يحتل المرتبة    الثروات الطبيعية:  -  1
الحادي عشر في انتاج الغاز الطبيعي، فضاًل عن توفر المعادن مثل الكبريت والفوسفات ومواد  
البناء االولية، وكذلك االراضي الصالحة للزراعة والمراعي والتي تبلغ حوالي ثلث مساحة العراق  

، في حين يأتي النفط في مقدمة تلك الثروات والذي يشكل  2( الف كم435حوالي ) الكلية والبالغة
%( من اجمالي االحتياطي العالمي، وهذه النسبة مرشحة للزيادة، حيث مثل االحتياطي  11تقريباُ )

الى ان الخام العراقي يعتبر    باإلضافةالعراقي وحده اربعة اضعاف االحتياطي النفطي االمريكي،  
ات فنية من افضل انواع النفط في العالم، وكذلك فان متوسط كلفة انتاجه تعتبر االدنى  ذو مواصف

بين دوالر الى دوالرين، وتقدر االوساط االمريكية االحتياطات المحتملة االخرى    تتراوحفي العالم، اذ  
%( من هذا االحتياطي فان االحتياطي  75( مليار برميل، واذا ما جرى اعتماد )214بحدود )

الى ) العراقي سيرتفع  للنفط  وبنسبة  الدولة االولى    يجعله ( مليار برميل، مما  275الكلي المؤكد 
 . % من االحتياطي العالمي21
يمتلك العراق ثروة هامة وكبيرة من القوى البشرية اذ يقدر عدد    السكان والقوى العاملة:  -  2

السكان يمارس اثرين اساسيين  ، حيث ان حجم  2014( مليون نسمة عام  35,9سكان العراق بـ )
على االستثمارات االجنبية المباشرة، اذ ينصب االثر االول على جانب الطلب اذ يؤدي نمو السكان  
بمعدالت عالية الى اتساع حجم السوق نتيجة لزيادة الطلب، اما االثر الثاني فينصب على انخفاض  

الزيادة في عرض العمل، ومن الجدير    تكاليف االنتاج وذلك من خالل انخفاض االجور الناتجة عن
، ويتميز المجتمع  2014%( عام  2,99بالذكر ان معدل النمو السنوي للسكان في العراق يقدر بـ )

يقدر نسبة    حيث قاعدته العريضة،    والشابةة  العراقي بأنه مجتمع فتي تشكل فئة االعمار الصغير 
(  64  -15سبة السكان بين عمري )%( في حين تقدر ن44( سنة بـ )15السكان بعمر يقل عن )

 )]الجهاز المركزي لإلحصاء[(%( وتشكل النسبة الباقية فئات االعمار الكبيرة  52سنة بـ )
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اهم العناصر االساسية في    يعد حجم السوق المحلي ومعدل نموه احد   السوق العراقية:  -  3
االجنبية، حيث ان الشركات المتعددة  جذب الدول لالستثمارات االجنبية المباشرة وتوطين الشركات  

يقتصر حجم السوق على عدد السكان فحسب    الجنسية تسعى دائمًا للحصول على االسواق، وال 
الشركات   تركز  وكذلك  لالستهالك،  الحدي  الميل  وعلى  للمستهلكين،  الشرائية  القدرة  على  وانما 

و االسواق االقليمية، ويعد السوق  االجنبية على مدى امكانية هذه السوق في تحقيق منافذ كبرى نح
العراقية من االسواق االستهالكية الكبيرة، فهو يعتمد اصاًل على سد احتياجاته من المواد الخام  

ة  ونصف مصنعة وسلع انتاجية واستهالكية بشكل رئيس على الخارج، حيث تمتاز السوق العراقي
 .  بارتفاع الميل الحدي لالستهالك 
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 : لثالثالمبحـث ا
 المباشر ومؤشرات النمو االقتصادي  األجنبيالعالقة بين االستثمار  

 واًل: مؤشر سعر صرف العملة أ
انخفاض سعر  المباشر، حيث يؤدي  تعد سياسة سعر الصرف مؤشرًا هامًا لالستثمار االجنبي 
الصرف في دولة ما الى اظهار انخفاض في تكاليف االنتاج وهذا بدوره يحفز االستثمار في هذه  
الدولة، من جهة اخرى وحسب الدراسات التطبيقية ان الشركات االجنبية تتعامل بردود افعال عكسية  

ذ يؤدي ذلك الى عدم استقرار حصيلة ارباح المشروعات  إاه ارتفاع التقلب في اسعار الصرف، تج
االجنبية عند تحويلها للخارج، وعليه من المفيد ان تراعي سياسة سعر الصرف هذه الجوانب لكي  

 . والمرونةتوفر عاملي االستقرار 
  للدينار العراقي مقابل الدوالر  وهذه المؤشرات ليست ببعيدة عن العراق، فقد تعرض سعر الصرف

( دينار للدوالر 1453انخفض سعر الصرف الى )  2004لكثير من االزمات والمشاكل ففي عام  
ية بعد تغيير النظام السياسي  ملالعاالواحد، وذلك بسبب السماح للعراق بتصدير نفطه الى االسواق  

الصرف   سعر  انخفاض  استمر  نتيجة2014  - 2007من    لألعوامفيه،  المركز    ،  البنك  تدخل 
العراقي بسعر الصرف وتوفير العملة االجنبية )الدوالر( بالمزاد العلني بالبنك، حيث استقر سعر  

 ( . 5(، كما في الجدول )1166الصرف على نحو )
العراقي    البنك المركزي لديها القدرة للسيطرة على سعر الصرف بعد منح    أصبحتن السياسة النقدية  إ

وفك )  االستقاللية،  رقم  القانون  بموجب  الحكومة  من  لسنة  56ارتباطه  سياسة  2004(  وان   ،
 استقاللية البنك المركزي ظهرت فاعليتها ونتائجها عبر ارتفاع قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر

. 
 ( 1)التي نص عليها القانون، والتي تركز على:  األهدافمن خالل  

 السعي لتحقيق استقرار االسعار   .1
 الحفاظ على نظام مالي مستقر يستند الى آلية السوق   .2
 تعزيز النمو والرخاء في العراق  .3
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 ( 5جدول )
 2014 -2000تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر للفترة 

 الدينار  السنة 
2000 1930 
2001 1929 
2002 1957 
2003 1936 
2004 1453 
2005 1469 
2006 1467 
2007 1255 
2008 1193 
2009 1170 
2010 1170 
2011 1170 
2012 1166 
2013 1166 
2014 1166 

  -2000باالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي، تقارير للسنوات من  انالباحث إعداد : من مصدر ال
2014 

 ثانيًا: مؤشر معدل التضخم  
الن للتضخم    األجنبي المهمة بالنسبة للمستثمر  يعتبر معدل التضخم السائد واتجاهاته من المؤشرات  

وبالتالي على حركة رأس المال ونوعية االستثمارات    اإلنتاجحجم  اثار مباشرة على سياسة التسعير و 
فيما اذا كانت طويلة او قصيرة االجل، وعليه فان توافر الكفاءة في االدارة النقدية في البلد المضيف  

يمثل    تحقيق االستقرار السعري في السوق و   بط معدالت التضخم في حدود معقولةالقادر على ض
 المباشر. الجنبي احد العوامل الجاذبة لالستثمار ا

ففي عام    عدة تقلبات  2014  -2003ل الفترة وقد شهد معدل التضخم في االقتصاد العراقي خال
%(، وذلك بسبب تدني مرونة القطاعات االساسية  33,6كان معدل التضخم عند مستوى )  2003

  إلى ستجابة  وعدم قدرتها لال  قطاعات النقل والمواصالت والطاقةالى    باإلضافة)الصناعة، الزراعة(  
  %( 27القياسي العام الى مستوى )  تراجع الرقم  2004ما في عام  ا  ،( )]ابراهيم موسى الورد[ضغوط الطلب  
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ال االنخفاض  الى  االستهالكيةوالسبب يعود  السلع  اسعار  في  التضخم عام    حاصل  استمرار  ان 
ر االعتماد على ابقى االقتصاد العراقي في حالة عدم وضوح السياسات االقتصادية واستمرا  2009

ومن خالل   عتبر من اخطر الظواهر االقتصاديةالموارد النفطية في مرحلة التضخم الركودي والذي ي
وعام    2010ع طفيف في مستوى التضخم عام  ( نالحظ حدوث ارتفا6متابعة بيانات الجدول )

الفترة التي صاحبت  فاق الحكومي في تلك  نوالسبب يعود الى زيادة اال   %(6,5ليصل الى )  2011
%( بسبب عدم  2,2ليسجل )  2014ارتفاع في اسعار النفط، ليعود وينخفض بعد ذلك في عام  

خالل النصف    لتسليح لما تعرض له العراقاقرار الموازنة العامة للدولة واختصار االتفاق على ا
 لتنظيم داعش.  إرهابيةمن هجمات  2014الثاني من العام 

 ( 6جدول )
 2014 -2003ضخم في العراق للفترة تطور معدل الت 

 معدل التضخم  السنوات 
2003 33,6 
2004 27,0 
2005 36,9 
2006 53,2 
2007 30,8 
2008 2,7 
2009 -2,8 
2010 2,5 
2011 6,5 
2012 6,1 
2013 9,1 
2014 2,2 

باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية، الجهاز المركزي   انالباحث إعداد : من مصدر ال
 .  2014 -2003، تقارير سنوية للفترة لإلحصاء

 ل الفردخثالثًا: نمو متوسط د
%( وذلك بسبب ظروف  27,2-بلغ )  2003متوسط دخل الفرد في عام  نجد  (  7من الجدول )

ارتفع ارتفاعًا    2004عنها تغيير النظام السياسي آنذاك، وفي عام    وتمخض   الحرب التي حدثت 
نفطه  صدير  ت%( وذلك بسبب السماح للعراق ب 135,8كبيرًا حيث بلغ نمو متوسط دخل الفرد الى )

ليسجل انخفاض كبير    2009وبعد ذلك استمر بالتذبذب حتى عام    الخام الى االسواق العالمية
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وبعدها عاود    على العالم كله   أثرتتصادية التي  زمة االق%( بسبب اال 21,2-حيث وصل الى )
 %( .14,5ليصل الى ) 2014باالرتفاع والتذبذب حتى عام 

 
 ( 7جدول )

 ( 2014 -2003سط دخل الفرد للفترة )متو  تطور نمو

 نمو متوسط دخل الفرد %  السنوات 
2003 -27,2 
2004 135,8 
2005 34,6 
2006 26,3 
2007 32,7 
2008 53,5 
2009 -21,2 
2010 18,5 
2011 28,3 
2012 15,1 
2013 3,5 
2014 14,5 

باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية، مديرية   انالباحث إعداد : من مصدر ال
 (2014 -2003الحسابات القومية، مجموعة تقارير سنوية للفترة )

 رابعًا: تكوين رأس المال الثابت
تعتبر تقديرات تكوين رأس المال الثابت من المؤشرات االحصائية الضرورية والمهمة في االقتصاد  
الوطني، لكونها تقدم عرضًا تاريخيًا للخطة االستثمارية للبلد وتبين مدى صالحية وصواب ودقة  

ة  مسار الخطة االقتصادية نحو الهدف المرسوم لها، وان توفر مثل هذه االحصاءات تعد ضروري
 االنتاجية. لوضع خطة اقتصادية متكاملة وموضوعية لكونها تعكس حجم وتركيب الطاقات  

( مليون دوالر في 1844,1ث بلغ )يتطور تكوين رأس المال الثابت، ح  ( نالحظ 8ومن الجدول )
( مليون دوالر، والسبب يعود الى  9863,4ليصل )  2010، ليرتفع بعد ذلك في عام  2003عام  

 . اق في تصدير النفط يادة قدرة العر ز 
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المحلي    ناتجوذلك بسبب نمو ال  2013ر عام  ( مليون دوال 22335,3)  إلىواستمر باالرتفاع ليصل  
والسبب   2014( عام 20156,0) إلىوبعد ذلك انخفض  لي وزيادة صادرات النفط العراقية االجما
 . تصار صادرات النفط على منفذ وحيد تعرض خطوط النفط العراقية للتخريب واق   إلىيعود 

 
 

 ( 8جدول )

 ( 2014 -2000تطور تكوين رأس المال الثابت للفترة )

 تكوين رأس المال الثابت  السنوات 
2000 1461,5 
2001 2375,5 
2002 1695,5 
2003 1844,1 
2004 2216,0 
2005 5888,7 
2006 13715,1 
2007 13715,1 
2008 4742,0 
2009 8503,1 
2010 9863,4 
2011 10237,3 
2012 13550,1 
2013 22335,3 
2014 20156,0 

باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية، الجهاز المركزي   انالباحث  إعداد: من  مصدرال
 . ( 2014 -2000، تقارير سنوية للفترة )لإلحصاء

 خامسًا: الناتج المحلي االجمالي 
( الجدول  من  االجمالي  9يتبين  المحلي  الناتج  قيمة  ان  لسنة    باألسعار(  بلغت   2003الثابتة 

، والسبب يعود  2014( في سنة 62,380بينما ارتفعت هذه القيمة الى ) ( مليون دوالر11,430)
( مركب  نمو  بمعدل  ارتفع  حيث  العالم،  في  الخام  النفط  اسعار  ارتفاع  من  1,3الى  للمدة   )%

ا  باإلضافة،  2014  -2003 االنشطة  في  الحاصل  االداء  في  الكبير  التطور  القتصادية  الى 
الجهاز المصرفي   تأهيلطاع البنوك والتامين على اهتمام متزايد في اطار  المتعددة، فقد استحوذ ق 
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االقتصاد الوطني المختلفة، أنشطة  بما يخدم مستوى  وبشكل يتجاوب مع    ،ورفع مستوى كفاءته 
 متطلبات النمو االقتصادي . 

 
 
 

 ( 9جدول )

 ( )مليار دوالر(2014 -2003للفترة )تطور الناتج المحلي االجمالي  

 الناتج المحلي االجمالي   السنوات 
2003 11,430 
2004 25,755 
2005 31,316 
2006 45,080 
2007 56,989 
2008 66,530 
2009 65,192 
2010 72,150 
2011 54,402 
2012 60,206 
2013 62,740 
2014 62,380 

باالعتماد على بيانات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية، مديرية   ان: من اعداد الباحثمصدرال
 ( 2014 -2003الحسابات القومية، تقارير سنوية للفترة )

مما سبق تبين من خالل مضمون البحث ان العالقة بين االستثمار االجنبي المباشر وتأثيرها في  
اؤل  ة وهذه النتيجة تتضمن اجابة للتسكانت ضعيف   2003النمو االقتصادي في العراق بعد عام  

 . الذي انطلقت منه فرضية البحث 
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 تمةالخا
ان    أهم  إن ❖ اال  التعاريف  اختالف  ورغم  المباشر  االجنبي  باالستثمار  المتعلقة  المفاهيم 

    % في المشروع االستثماري 10بنسبة  معظمها اتفق على االقل مساهمة الطرف االجنبي  
مشتركًا بين    كًا بالكامل للمستثمر االجنبي اوالشكلين اما ان يكون مملو   أحد والذي يتخذ  

 ثمر المحلي. المستثمر االجنبي والمست
االقتصادية التي تصاحب االستثمار االجنبي المباشر وتأثيرها على الدول    اآلثار  ةماهي ❖

المضيفة، حيث تبين ان هذه االثار تختلف من دولة الى اخرى، وذلك يعتمد على السياسة  
 االقتصادية المتبعة للبلد المضيف. 

ويعود سبب    ازدادت  2014  -   2003المباشرة للفترة من    األجنبيفقات االستثمار  دت  إن ❖
الى السماح لتصدير  باإلضافة  االقتصادية المفروضة على العراق ذلك الى رفع العقوبات
قانونية جديدة   إصدار وكذلك    العالمية   لألسواق النفط الخام العراقي   ورغم هذه    تشريعات 

 . تثمار االجنبي المباشر في العراقالتغيرات اال انه الزال هناك ضعف في حجم االس
التي   ❖ والمحددات  االستثمار  التحديات  التحديات    المباشر  األجنبي تواجه  في  والمتمثلة 

طاردة لالستثمار  امل الجاذبة او الو االقتصادية والسياسية والتشريعية والتي تعتبر من اهم الع
 .نبي المباشراالج

اال ان هناك عوامل جذب وثروات    المباشر ورغم التحديات التي تواجه االستثمار االجنبي  ❖
طبيعية يتميز فيها العراق عن غيره من الدول، وهذه العوامل تكون جاذبة لالستثمار مثل  

آليات    إلى  باإلضافة  (الزراعة، الموانئالثروات الطبيعية )نفط، المواد الكيميائية، الغاز،  
تحسين مناخ االستثمار من خالل تعديل التشريعات القانونية الخاصة بقانون االستثمار 

والسياس2006لسنة   االمني  الوضع  تحسين  على  والعمل  للبلد،  ،  السياسة    وإصالح ي 
 . المالية
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 الثالث  الفصـــل  

 
 

 ستنتاجات اال  -أوال :

االستثمار المباشر يمكن للبلدان المضيفة  على الرغم من وجود طرق او قنوات أخرى غير   .1
جذب التقنيات التكنولوجيا الحديثة بواسطتها مثل العقود اإلدارية اال ان االستثمار المباشر يعد  

 اكثر الطرق جدوى في جذب التكنولوجيا . 
واضح لالستثمار االجنبي المباشر على النمو االقتصادي في   أثرمن حيث المبدأ ان هناك   .2

 النامية. لمضيفة لما يساهم االستثمار في تحقيق النمو االقتصادي في البلدان  البلدان ا 
بسبب رفع العقوبات   تزايده 2003ان تدفقات االستثمار االجنبي المباشر في العراق بعد عام   .3

قانون   واصدار  الخارجي،  العالم  على  العراق  وانفتاح  العراق،  على  المفروضة  االقتصادية 
اال ان هذه التدفقات ما زالت متواضعة وضعيفة وغالبيتها في القطاع    ،2006االستثمار لسنة  

العراقي بشكل كبير الى اعتماد االقتصاد  ادى  اقتصادًا    النفطي، مما  النفط مما جعله  على 
% مما يدل على  97يًا، حيث يشكل النفط نسبة كبيرة من صادرات العراق حيث تصل الى  عري

 االخرى. ضعف القطاعات االقتصادية 
االجنبي   .4 االستثمار  وتشجع  تسمح  التي  والقوانين  التشريعات  من  العديد  من صدور  بالرغم 

المباشر، اال ان البيئة القانونية تكاد تكون عاجزة عن توفير المناخ االستثماري بسبب عدم  
والمالي،   االداري  الفساد  وحالة  واالمني  السياسي  القطاع    باإلضافةاالستقرار  ضعف  الى 

 المصرفي. 
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 التوصيات  ثانياً :

قانون  .1 المباشر من خالل تفعيل  افساح المجال لالستثمار االجنبي  القرار  يجب على صانع 
 والمالي. االستثمار والعمل بمبدأ الشفافية والقضاء على الروتين ومحاربة الفساد االداري 

السياسية والمحاصصة الحزبية  العمل على تحقيق االستقرار االمني ووقف النزاعات والصراعات   .2
االنفاق الحكومي  ى ترشيد  ال  باإلضافةمناخ االستثمار  كون هذه االمور من العوامل المحددة ل
 . نى التحتيةغير الضروري وتوجيهه نحو انشاء الب

العمل على انشاء قطاع مصرفي متطور يواكب التطور في العالم الخارجي كي يشعر المستثمر   .3
ى امواله وارباحه، والمحافظة على مكافحة التضخم من خالل السياسة  يؤمن عل  االجنبي ما

 والنقدية. المالية 
اقامة وانشاء مناطق حرة في العراق لدورها في التأثير على قرار االستثمار االجنبي، والترويج   .4

للقطاعات االقتصادية االخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة عن طريق الندوات والمؤتمرات  
 والخارجية. الداخلية 

التجارة الخارجية .5 من خالل تشجيع    تبني سياسة انفتاح ذات وجهة تصديرية تنافسية تشجع 
 امامها. الصادرات عن طريق ازالة كافة العقبات  
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