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املًــدص
ضزغتإ ايعطامِٛ نًٝ القتصاز إق١ػٝ٥ايط

َاٛز بعض املكٛذٚ َٔ ِ َفازٖا اْ٘ بايطغ١ُ٥ قا١ًٓطًل ايبخث َٔ َؿهٜ

 يصا، ١ٝ اذٓبٚ أ١ًٝا ناْت ق٤اٛا يف االغتثُاضا غٝكٝحكٚ ًاضخاٚ  اال إٔ ٖٓاى ْكصا،١ٝاملايٚ ١ٜايبؿطٚ ١ٝعٝاضز ايطبٛ بامل١ًاملتُثٚ
َٔٚ . ٟاالقتصازٚ األَينٚ ٞاغٝ تطتبط اىل حس نبري باالغتكطاض ايػ١ذاشبٚ ١ َؿجع١ٜ اغتثُاض١٦ٝ ـًل ب١ َاغ١فإ ٖٓاى حاذ
ٍاَٛؽ األٚاْب ذص ضؤٛس ذٜنصيو ؼسٚ ضزغتإ ايعطامِٛ نًٝ يف اق١ٜ االغتثُاض١٦ٌٝ ايبًٝٗسف ايبخث إىل ؼٜ ٖصا املٓطًل
اقعٌٛ املكاضٕ يًٝايتخٚ ٞصفٌٛ ايًٝ ايتخ٢ًعتُس ايبخث عٜ ، ل ٖصا اهلسفٝ َٔ اذٌ ؼك. ١ٜ يًكطاعا االقتصاز١ٝاألذٓبٚ ١ًٝاحمل
ٗاٝصٌ ايٛ ت٢ج ايت٥َٔ اِٖ ايٓتاٚ . َاًٛاملعٚ اْاٝفط َٔ ايبٛضزغتإ ايعطام باالغتٓاز اىل َا َتِٛ نًٝ يف اق١ٜ االغتثُاض١٦ٝايب
ٍ يف فا١ٜاالقتصازٚ ١ٜاالزاض

الٜؼتاج إىل ايهثري َٔ ايتعسٚ ١فٝضزغتإ ايعطام ضعِٛ نًٝ يف اق١ٜ االغتثُاض١٦ٝايبخث إٔ ايب

 يتبينَٞٛ ايتسخٌ اؿه٠ضَٚٔ أُٖٗا ضط
ذٓبا

ِ عسز َٔ املكرتحاٜ ثِ تكس.١ٝاالذٓبٚ ١ًٝاحمل

االغتثُاضا

خًل عٓاصط ذص

 يًكطا اـا١ٜٛيٚاالٚ ضٚ ايس٤ َٔ خالٍ اعطا١ٜ االغتثُاض١٦ٝ يًب١َٝا األغاغٛ ؽص املك١َٓاغبٚ ١اضخٚ اٝجٝاغرتات

ًِٝ ايكطاعا يف اق١ٝصٛخصٚ ،١ٗٔ َٔ ذٜٕ االغتثُاض يصاحل املػتثُطْٛال يف قاٜ بعض ايتعس٤اذطاٚ ،ّاىل ذٓب ايكطا ايعا
. ٣ اخط١ٗضزغتإ َٔ ذٛن
- ٕضزغتاِٛ نًٝ اق،١ًًٝٝ ؼ١ زضاغ،١ٝاالذٓبٚ ١ًٝ االغتثُاضا احمل، َا ذصٛ َك،١ٜ االغتثُاض١٦ٝ ايب:١ٝايهًُا املفتاح
. ايعطام
Abstract:
It kicks off search of a problem that it is in spite of the presence of some ingredients key to the
economy of the Kurdistan Region of Iraq and of the natural, human and financial resources, but there
is a lack clear and real investments, whether it is domestic or foreign, so there is an urgent need to
create and that are related to encouraging and attractive investment environment largely political,
security and economic stability. From this point of research is to analyze the investment environment
in the Kurdistan region of Iraq, as well as determine aspects of attracting domestic and foreign funds
and economic sectors of the capital. To achieve this goal, the research on descriptive analysis and
comparative analysis of the reality of the investment environment in the Kurdistan region of Iraq on
the basis of the available data and information support. The most important findings of the research
that the investment environment in the Kurdistan region of Iraq weak and need a lot of administrative
and economic changes in the area of creation of elements to attract local and foreign investment. And
then propose a number of proposals from the most important need for government intervention to
adopt a clear and appropriate strategies concerning the basic components of the investment
environment by giving role and priority to the private sector alongside the public sector, and make
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some adjustments in the investment law for the benefit of investors on the one hand, and the
specificity of the sectors in the Kurdistan Region of On the other hand.

املكسَ:١
إ االغتثُاض ٚايب ١٦ٝاالغتثُاض َٔ ١ٜاملكَٛا

االغاغ ١ٝيف زعِ االقتصاز احملًٚ ٞايكٚ َٞٛؼكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتصاز١ٜ

املػتساَ .١اش تعس ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜأحس أنثط ايكضاٜا االقتصاز ١ٜايهً ١ٝؾص
عً ٢حجِ تسفكا

االغتثُاضا

االغتثُاضا

حٝث تعتُس زضذ ١تطٛض أ ٟبًس

احملًٚ ١ٝاألذٓب ١ٝايٛافسٚ ٠عً ٢نفا ٠٤االغتثُاض .يصيو تػع ٢ايعسٜس َٔ ايس ٍٚإىل ذص

االغتثُاضا األذٓب َٔ ١ٝخالٍ خًل ب ١٦ٝاغتثُاضَٓ ١ٜاغبٚ ١ذصابٚ ١اييت بسٚضٖا تػِٗ بؿهٌ ٚاضح يف من ٛاالغتثُاض ٚاتػاع٘،
ٖ َٔٚصا املٓطًل ٚذٗت حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام اٖتُاَٗا م ٛإعُاض ٚتُٓ ١ٝاإلقً ِٝمبا ٜتٓاغب ٚاملصازض املتٛفط٠
ٚاالَهاْا املتاح ١فٚ ٘ٝاتبا غٝاغَ ١ع ١ٓٝؾص االغتثُاض اىل االقًٚ ِٝتؿجٝع املػتثُط ٜٔاحملًٝني عً ٢االغتثُاض زاخٌ االقًِٝ
بسالً َٔ ْكٌ ضؤٚؽ اَٛاهلِ اىل ايس ٍٚاجملاٚضٚ .٠ناْت ٖص ٙايػٝاغا َتٓٛعٚ ١تطنع يف قاٚال ـًل ب ١٦ٝاغتثُاضَ ١ٜال١ُ٥
ؾص

االغتثُاضا

كتًف اجملاال
اصخا

االذٓبٚ ١ٝعً ٢االخص املػتثُط َٔ ٜٔز ٍٚاؾٛاضٚ .يغطض ؼكٝل ٖص ٙايػٝاغ ١اؽص

ٚعً ٢االخص يف اجملاٍ ايتؿطٜع َٔ ٞخالٍ اصساض ايكطاضا

ضؤٚؽ االَٛاٍ ٚالغُٝا ايكطا اـا

ٚاظاي ١املعٛقا

عس ٠خطٛا

ايتؿطٜع ١ٝبٗسف تٛفري َٓار َالٚ ِ٥ذاش

يف
اَاّ

اَاّ ٖص ٙاالغتثُاضا ٚ ،فػح اجملاٍ اَاّ تٛظٝف ضؤٚؽ

االَٛاٍ ايٛطٓٚ ١ٝاالذٓب ١ٝيتٓفٝص َؿاضٜع اغتثُاض ١ٜبؿهٌ ٜػاِٖ يف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜايعُطإ ٚمبا وكل يف ايٓٗا ١ٜمنٛ
ٚاظزٖاض االقً ِٝيف ن اف ١اجملاال
االقتصازٚ ١ٜاالٖتُاّ بايكطا اـا

اخصاً بٓعط االعتباض االػاٖا

ايسٚي ١ٝاؾسٜس ٠يف ٖصا اجملاٍ َٔ خالٍ تبين غٝاغا

اؿط١ٜ

َٓٚخ٘ زٚضاً أنرب يف ايعًُ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜعً ٢االخص يف ظٌ ايٛاقع ايػٝاغٚ ٞاالقتصازٟ

اؾسٜس يف ايعطام ٚايتٛذ٘ ايعاّ م ٛايسميكطاطٚ ١ٝاؿطٚ ١ٜاالْفتاح .يصا فإ ٖصا ايبخث ٜػع ٢يبٝإ زٚض ٚاُٖ ١ٝايب ١٦ٝاالغتثُاض١ٜ
يف ذص االغتثُاضا احملًٚ ١ٝاالذٓب ١ٝيف االقً. ِٝ

أُٖ ١ٝايبخث:
تطتبط أُٖ ١ٝايبخث بايسٚض ايص ٟميهٔ إٕ تؤز ٜ٘ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف تؿجٝع االغتثُاضا احملًٚ ١ٝذص االغتثُاضا
األذٓب ،١ٝيسعِ عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝاالقتصاز ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام.

َؿهً ١ايبخث:
بايطغِ َٔ ٚذٛز بعض املكَٛا ايطٝ٥ػ ١القتصاز إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٚاملتُثً ١باملٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝايبؿطٚ ١ٜاملاي،١ٝ
اال إٔ اقتصاز اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام ٜعاْ َٔ ٞعسّ تٛفط ايب ١٦ٝاملٓاغب ١يتؿجٝع ٚذص ايٓؿاط االغتثُاض ٟاحملًٚ ٞاألذٓيب ،
ٚشيو بػبب فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ ايصاتٚ ١ٝاملٛضٛعَٗٓ ١ٝا (عسّ تٛفط ايبٓ ٢ايتخت ١ٝاملال ،١ُ٥ضعف ايكسضا ايتٓافػ ، ١ٝانفاض
حجِ ايعا٥س ٚ،عسّ االغتكطاض ايػٝاغ ، ٞضعف فاعً ١ٝايكٛاْني اـاص ١عُا ١ٜاملػتثُط ، ٜٔايفػاز اإلزاضٚ ٟاملاي. ) ٞ
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فطض ١ٝايبخث:
ٜٓطًل ايبخث َٔ فطض ١ٝاغاغَ ١ٝفازٖا( إ تٛفري ب ١٦ٝاغتثُاضَٓ ١ٜاغبٚ ١ؼسٜس ايفط

االغتثُاضٜ ١ٜعس عاٌَ ذص

يالغتثُاا احملًٚ ١ٝاالذٓب ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ) .

ٖسف ايبخث:
ٜٗسف ايبخث إىل ايٓكاط االت: ١ٝ
 .1ايتعطف عًٚ ٢اقع ايب ١٦ٝاالغتثُاضَٚ ١ٜكَٛاتٗا االغاغ ١ٝيف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام.
 .2ؼسٜس عٛاٌَ اؾص
فعاٍ يف ؼسٜس ايفط

ٚايططز يف ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطامٚ ،ابسا ٤بعض املكرتحا

اييت تػاِٖ بؿهٌ

االغتثُاض ١ٜاملٓاغبٚ ١بايتاي ٞتؿجٝع ٚذص ضؤٚؽ األَٛاٍ احملًٚ ١ٝاألذٓب ١ٝيالغتثُاض يف االقً. ِٝ

ْطام ايبخث
ٜتخسز ْطام ايبخث مبا -:ًٜٞ
ايبعس املهاْ : ٞاقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام
ايبعس ايعَاْٜ : ٞغط ٞاملس ٠املُتس ٠بني ( .)2016-2006

َٓٗج ايبخث ٚأغايٝب مجع املعًَٛا :
ٜعتُس ايبخث عً ٢أغً ٛايتخً ٌٝايٛصف ٞيٛاقع ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ يف ضَ ٤ٛا َتٛافط َٔ ايبٝاْا
ٚاملعًَٛا

ٚ ،فُٝا ٜتعًل باؾاْب ايٓعط َٔ ٟايبخث فكس مت االعتُاز عً ٢ايبخٛث ٚايطغا ٌ٥اؾاَع ، ١ٝايهتب ٚايسٚضٜا ،

ٚاؿص ٍٛعً ٢املصازض املتدصص ١اييت تعهؼ ذٖٛط َٚنت املعًَٛا اـاص ١مبٛض ٛايبخث ،يف حني مت اؿص ٍٛعً ٢ايبٝاْا
ايعًُ ١ٝيًبخث َٔ ايتكاضٜط اؿهٚٚ ١َٝٛظاض ٠ايتدطٝط  ١٦ٖٝٚاالحصا ١٦ٖٝٚ ٤االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ .

ٖٝهٌ ايبخث
َٔ اذٌ ايٛص ٍٛاىل ٖسف ايبخث فكس مت تكػ ِٝايبخث اىل َبخثني ضٝ٥ػني  ،حٝث ٜتٓا ٍٚاال ٍٚاؾاْب ايٓعطٟ
يًبخث ٚ ،ايثاْ ٞاؾاْب ايتطبٝك ٞا ٚايعًُ ، ٞباالضاف ١اىل فُٛع َٔ ١االغتٓتاذا ٚاملكرتحا اييت تٛصٌ ايٗٝا ايبخث .
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املبخث االٍٚ
ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام
أٚالً -:ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ ٚعٓاصط.ٙ
 -1ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ
تعطف ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜباْٗا فُٛع َٔ ١ايكٛاْني ٚايػٝاغا

ٚاملؤغػا

االقتصازٚ ١ٜايػٝاغ ١ٝاييت تؤثط يف ثك١

املػتثُط ٚتكٓع٘ بتٛذ  ٘ٝاغتثُاضات٘ اىل بًس َعني ز ٕٚايبًسإ االخط( ٣املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاض. )14 ،2004 ،نُا
ٜٓٚصطف تعبري ب ١٦ٝاالغتثُاض اٜضا إىل فٌُ األٚضا ٚايعطٚف املؤثط ٠يف اػاٖا ضأؽ املاٍ ٚتٛطٓ٘ ،تعس ب ١٦ٝآَ ٚار إقًِٝ
نٛضزغتإ/ايعطام ب ١٦ٝأَٓ ٚاخاً َالُ٥اً َٚتُٝعاً ؾص ايعسٜس َٔ املػتثُط ٜٔاالذاْب يًكٝاّ بعًُٝا االغتثُاض زاخٌ اإلقً،ِٝ
ْعطاً ملا تتُتع ب٘ ٖص ٙايب َٔ ١٦ٝاالغتكطاض ايػٝاغٚ ٞاالَين اىل حس نبري ٚتٛفط ايعسٜس َٔ ايثطٚا ايطبٝعٚ ١ٝغٗٛي ١االذطا٤ا
االزاضٚ ١ٜايتؿطٜعا ايكاْ ١ْٝٛاييت تهفٌ تػٗ ٌٝعًُٝا االغتثُاض ،فضالً عٔ ٚذٛز َعازٕ طبٝعَ ١ٝتعسز ٠تؿتٌُ عً ٢اـاَا
ايفًع ١ٜغري املػتثُط ٠ؿس اآلٕٚ ،اـاَا ايالفًع ١ٜاملػتثُط ٠ذعٝ٥اً ،ناملطَط ٚأحجاض اؾبؼ َٛٚاز اخط ٣عسٜس ٠غري َػتثُط. ٠
 -2عٓاصط ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ.
تته ٕٛايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف اقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام َٔ ايعٓاصط أ ٚاملكَٛا ايتاي-: ١ٝ
أ -املٛقع اؾغطايف :
ٜتُٝع إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام مبٛقع٘ االغرتاتٝج ٞاملِٗ حٝث وتٌ اؾع ٤ايؿُايٚ ٞايؿُاٍ ايؿطق َٔ ٞايعطامٚ ،هاٚض
بصيو نالً َٔ غٛضٜا ٚتطنٝا ٚاٜطإ ،مما ذعٌ مثَٓ ١افص بني االقًٚ ِٝتًو ايس ،ٍٚحٝث تػاِٖ ٖص ٙاملٓافص يف تٓؿٝط حطنيت
ايتجاضٚ ٠ايػٝاحٚ ١ايٓكٌ بٗٓٝا يف ظٌ ايعطٚف ايطبٝع ،١ٝنُا ٜطتبط اإلقً ِٝمبخافعا ايعطام بؿبها ٚاغع َٔ ١ايططم ايرب،١ٜ
مما غاعس عً ٢ظٜاز ٠حطن ١ايتبازٍ ايتجاضٚ ٟاالقتصازٚ ٟايثكايف ٚاالذتُاعَ ٞعٗا (عبس اهلل.)90 :2005 ،
 ايٓعاّ ايػٝاغ: ٞإ ايتطٛضا

ايػٝاغ ١ٝاييت ٜؿٗسٖا ايبًس َٔ أٚضا زاخً ١ٝهلا أثطٖا املباؾط يف عًُ ١ٝذص

(املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاض ٚ )11 ،2005 ،تتُثٌ يف فٌُ اؿطٚ
اغتٝاٍ ٚتفجري ٚاضططابا

متثٌ مبجُٛعٗا عٛاٌَ طاضزٚ ٠شا

ٚاالْكالبا

ٚايتٛتطا

االغتثُاض أ ٚططز، ٙ
ايساخً َٔ ١ٝعًُٝا

أثط غًيب يف ايب ١٦ٝاالغتثُاضٚ ، ١ٜنصيو عًُٝا

االْتدا

ٚاملؿاضن ١ايػٝاغٚ ١ٝأٚضا ايػالّ ٚاملٛاثٝل ٚعًُٝا اإلصالح ايػٝاغٚ ٞاالذتُاعٚ ٞاؿفاظ عً ٢حكٛم اإلْػإ نٌ شيو
ٚغريٜ ٙه ٕٛي٘ اثط اهاب ٞيف ؼػني ايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف ايبًس املعنيٚ .ميثٌ االغتكطاض ايػٝاغٚ ٞايصٜ ٟعين حاي َٔ ١اهلس٤ٚ
ٚعسّ ايتصبص يف ايكطاضا ايػٝاغٚ ١ٝنصيو َس ٣اغتكطاض ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيًبًس ٚق ٠ٛاملعاضض ١ايٛطٓٚ ١ٝطبٝعتٗا إٕ ٚذس
ٚأخريا ايعطٚف اإلقًٚ ١ُٝٝايعامل ١ٝشا ايتأثري يف فٌُ األحساث يف ايبًس املضٝف ٚإٔ أ ٟبًس ئ ٜتُهٔ عً ٢اإلطالم َٔ ايفٛظ
162

هجلة جبهعة التنویة البشزیة  /الوجلد 3.العدد 3.أة  :7102ص ص013-051
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

بثك ١املػتثُط ٜٔاألذاْب إال إشا اتػِ ْعاَ٘ ايػٝاغ ٞباالغتكطاض حاضطاً َٚػتكبالً(ببالٚ ٟٚاخط ،)25 ،2005 ، ٕٚألٕ
املػتثُط األذٓيب ٜكسّ عً ٢االغتثُاض يف حاي ١تٛافط االغتكطاض ايػٝاغ ، ٞملا ٜٛفط ٙشيو االغتكطاض َٔ ضُإ بؿإٔ ضأمساي٘ ايصٟ
ٜٛظف٘ َٚػتكبٌ أضباح٘ ٚعسّ خٛف٘ َٔ أ ٟحاي ١اغتثٓا ١ٝ٥غٝاغَ ١ٝؤثطٚ ، ٠عً ٢ايعهؼ َٔ شيو فإ عسّ االغتكطاض ايػٝاغٞ
أٚ ٚذٛز املداطط ايػٝاغ ١ٝاييت تعطف بأْٗا حسٚث تغري يف غٝاغ ١ايسٚي ١املضٝف َٔ ١ؾأْ٘ إٔ ٜؤثط عً ٢أزا ٤ايؿطن ١األذٓب١ٝ
املعٓ ، ١ٝإش إٕ ايعالق ١عهػ ١ٝبني حجِ املداطط ايػٝاغٚ ١ٝذاشب ١ٝايبًس يالغتثُاضا األذٓبٚ ،١ٝفُٝا ٜتعًل بإقً ِٝنٛضزغتإ
ففٚ ٘ٝذٗا ْعط كتًف ، ١حٝث الٜعاٍ ٖٓاى ػاشبا غٝاغٚ ١ٝتكاطعا بني كتًف اططاف االقً ِٝفُٝا ٜتعًل بايٓعاّ ايػٝاغٞ
يف االقًٚ ِٝنصيو فإٕ طبٝع ١ايعالق ١بني االقًٚ ِٝاؿه ١َٛايفٝسضاي ١ٝعالقا

غري َػتكطَٚ ٠تصبصب ١بني اؿني ٚاالخط ٚ ،إ

ايٓعاّ ايفٝسضاي ٞالٜعاٍ غري َطبل مما ٜؤثط غًبا عً ٢ثك ١املػتثُط االذٓيب.
ج -ايٓعاّ االقتصاز: ٟ
تتُثٌ ايب ١٦ٝاالقتصاز ١ٜيف َا وكك٘ ايبًس َٔ َعسٍ من ٛحكٝك ، ٞإش ٜعهؼ َعسٍ ايُٓ ٛاؿكٝكَ ٞػت ٣ٛايتطٛض
االقتصاز َٔ ٟذٗٚ ١ايطاق ١اإلْتاذ ١ٝاحملً َٔ ١ٝذٗ ١ثاْٚ ، ١ٝمبا ٜٓط ٟٛعً ٘ٝشيو َٔ إَهاْا عً ٢ؼكٝل ايرتانِ ايطأمساي، ٞ
َٚا ٜؤز ٟإيٖ ٘ٝصا ايرتانِ َٔ ؼكٝل تكسّ َػتُط يف َػت ٣ٛاإلْتاج ٚاإلْتاذ ، ١ٝإش هػس ايُٓ ٛاالقتصاز ٟإحس ٣ايطنا٥ع
األغاغ ١ٝيعًَُ ١ٝتعسز ٠األبعاز  ٖٞ ،عًُ ١ٝايتخسٜث اييت تطَ ٞإىل إحساث ؼ ٍٛذصض ٟيف طبٝع ١اجملتُع َٔ فتُع َتدًف إىل
فتُع َتطٛض(،املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاض  )5 ،2006 ،فضال عٔ شيو ٜعس ايُٓ ٛاالقتصاز ٟأحس أِٖ املؤؾطا اييت
ٜػتدسَٗا املػتثُط ٕٚيف اؽاش قطاضِٖ االغتثُاض ، ٟفاألزا ٤ايضعٝف يًُٓ ٛاالقتصاز ٟأ ٚالقتصاز ايبًس غايباً َا و ٍٛزٕٚ
تٛغٝع قاعس ٠االغتثُاض ٚايعهؼ صخٝح  .إش نًُا نإ ايٓعاّ االقتصازَ ٟتجٗاً م ٛاؿط ١ٜاالقتصاز ١ٜنًُا نإ ذاشباً
يالغتثُاض ٚإقً ِٝنٛضزغتإ ؾط يف تٓفٝص غٝاغ ١ايتخطٜط االقتصازَٓ ٟص عاّ  .1992يصيو ٜػع ٢ؾص
االغتثُاضا

ٚاملػتثُط ٜٔاىل االقً ِٝحت ٢تػتطٝع َٔ خالهلا ذص

املعٜس َٔ

ضؤٚؽ االَٛاٍ اىل االقًٚ ِٝؼكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتصاز، ١ٜ

حٝث تٛذس يف االقً ِٝبٓ ٢اضتهاظَٚ ١ٜاز ١ٜالبأؽ بٗا ،بس٤اً َٔ ؾبه ١ايططم اـاضذ ١ٝاييت تطبط املٓطك ١باؿسٚز ايسٚيَ ١ٝع نٌ
ال عٔ املسٕ ايعطاق ١ٝاالخطٚ .٣نصيو ٚذٛز مثاْٚ ١ٝعؿط ٕٚذاَع ١فٗٝا ،حٝث تتدطج َٓٗا َ٦ا
َٔ اٜطإ ٚتطنٝا ٚغٛضٜا ،فض ً
ايهٛازض يف كتًف االختصاصا

ايطبٚ ١ٝاهلٓسغٚ ١ٝيف ايعً ّٛايتطبٝكٚ ١ٝاالْػاْ .١ٝفضالً عٔ ٚذٛز خسَا

صخ ١ٝحسٜث،١

ٚغريٖا َٔ ايبٓ ٢االضتهاظ ١ٜاملاز ١ٜاالخطٚ ٣االذتُاع( ١ٝدمس .)111 :2002 ،نُا إ غٝاغاتٗا االقتصاز ١ٜقا ١ُ٥عً ٢اتبا
َٓٗج االقتصاز اؿط ٚضفع ناف ١ايعكبا ٚاملعٛقا أَاّ االغتثُاض مبا يف شيو تػٗ ٌٝاالذطا٤ا االزاضٚ ١ٜاالعفا٤ا ايضطٜب١ٝ
ٚايهُطن.١ٝ
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البیئة االستثوبریة في إقلین كوردستبى العزاق وأثزهب في جذة االستثوبرات

ز -ايٓعاّ ايب: ٞ٦ٝ
ٜٚكصس ب٘ فُٛع ١ايكٚ ِٝاملبازئ ٚايعازا

ٚايتكايٝس ،فهًُا ناْت ٖص ٙاملهْٛا

اهاب ١ٝنًُا ناْت َؿجعٚ ١ذاشب١

يالغتثُاضٚ .غهإ إقً ِٝنٛضزغتإ َؿٗٛز هلِ بايكٚ ِٝايعازا ايهطميٚ ١احرتاّ أ ٟؾدص ٜكسّ خسَ ١ذً ١ًٝهلِ غٛا٤اً نإ
َٔ ٜكسّ اـسَ ١زاخٌ اإلقً ِٝأ ٚخاضذ٘.
ٖـ -ايٓعاّ املؤغػ: ٞ
ٜٚتضُٔ ٖصا ايٓعاّ َا -:ًٜٞ
 ايٓعاّ االزاضٚ ٟاالذٗع ٠ايكا ١ُ٥عً ٢ازاض ٠االغتثُاض:نًُا نإ ايٓعاّ االزاضٜ ٟتُٝع بػٗٛي ١االذطا٤ا ٚايٛضٛح ٚايهفاٚ ٠٤عسّ ايطن ٕٛاىل ايتعكٝسا املهتب ١ٝنًُا نإ ذاشباً
يالغتثُاضٜٚ .فضٌ إ ٜتِ تطبٝل َبسأ ال َطنع ١ٜازاض ٠االغتثُاضٚ .قس آثاض قاْ ٕٛتؿجٝع االغتثُاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ ،ضقِ
( )4يػٓ ، 2006 ١اىل َٓح ايػًط ١يطٝ٥ؼ ٖ ١٦ٝاالغتثُاض يف ناف ١االَٛض املتعًك ١باالغتثُاض ،نُا َٓح املػتثُط االذٓيب
ضُاْا ٚاعفا٤ا عسٜس َٔ ٠أُٖٗا -:
ٜ -1عف ٢املؿط ٚنًٝاً أ ٚذعٝ٥اً َٔ ايضطا٥ب ٚايطغ ّٛاييت تفطض بكاْ ٕٛملس ٠ال تتجاٚظ ( )5غٓٛا ٚشيو اعتباضاً َٔ تاضٜذ
بس ٤املؿط ٚبتكس ِٜاـسَا أ ٚتاضٜذ االْتاج ايفعً ٞيًُؿاضٜع ايصٓاع.١ٝ
 -2ؽصٝص االضض ايالظَ ١يًُؿط ٚفاْاً أ ٚبايػعط ايتؿجٝعٚ ٞبايتٓػٝل َع اؾٗا املع.١ٓٝ
 -3اشا نإ املؿط ٚاغرتاتٝجٝاً هٛظ إعفا َٔ ٙ٤ضطٜب ١اضباح االعُاٍ ملس ٠ال تكٌ عٔ ( )5غٓٛا أ ٚانثط ٚتبسأ َٔ َعاٚي١
ايٓؿاط (بس ٤االْتاج).
 ْعاّ املعًَٛا االغتثُاض:١ٜنًُا تٛافط املعًَٛا ايهافٚ ١ٝايالظَ ١عٔ ايفط

االغتثُاض ١ٜيًُػتثُط ٜٔنًُا از ٣شيو اىل ذص املعٜس َٔ املػتثُط ٜٔاىل

االقً.ِٝ
 قٛاْني االغتثُاض:ٜٚتضُٔ ايكاْ ٕٛاالغاغ ٞيالغتثُاض فضالً عٔ ايكٛاْني االخط ٣املهًُ ١ي٘ ٚاملتعًك ١بايٓكس االذٓيب ٚايضطا٥ب ٚغريٖا .حٝث
اْ٘ نًُا متٝع ٖص ٙايكٛاْني بايٛضٛح ٚاملطٚ ١ْٚعسّ ايتضاض فُٝا بٗٓٝا ٚعسّ املصازضٚ ٠حط ١ٜؼ ٌٜٛاالضباح يًداضج ٚخطٚج
ٚزخ ٍٛضأؽ املاٍ املػتثُط ٚغريٖا َٔ اؿٛافع ،نًُا نإ شيو ذاشباً يالغتثُاض (ايػاَطا.)79 ،2006 ، ٞ٥
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 -ٚايػٝاغا االقتصاز: ١ٜ
نًُا ناْت ايػٝاغا

االقتصاز ١ٜيف ايبًس َطَْٚ ١تٛاَ ١ُ٥ع املتغريا

ايعامل ،١ٝنًُا ناْت انثط ذاشب ١ٝيالغتثُاض

ٚاملػتثُطٚ ،ٜٔايػٝاغا االقتصاز ١ٜؿه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ انثط َطَٚ ١ْٚالَ ً١َ٤ع املتغريا ايعاملٖٚ ١ٝصا َا غاعس أ ٚؾجع
عً ٢ذص املعٜس َٔ املػتثُط ٜٔايٗٝاٖٚ .ص ٙايػٝاغا تتضُٔ َا ( ًٜٞاضؾٝح -:)18 ،2010 ،
 -1ايػٝاغا املاي: ١ٝ
نًُا ناْت ايػٝاغا ايضط ٜب ١ٝؼٌُ االعفا٤ا ايضطٜبٚ ١ٝاؾُطن ١ٝاملٓاغبٚ ،١نًُا نإ االتفام ايعاّ ٜتج٘ م ٛتك ١ٜٛايبٓ١ٝ
ايتخت ،١ٝنًُا ناْت ايػٝاغا املاي ١ٝانثط ذاشب ١ٝيالغتثُاض ٚايعهؼ صخٝح اٜضاً.
 -2ايػٝاغا ايٓكس: ١ٜ
نًُا ناْت ايػٝاغا ايٓكس ١ٜتٛغعَٚ ١ٝتٛافكَ ١ع ايتغري يف حجِ ايٓؿاط االقتصاز ٟاملطًٚ ٛتتػِ باالغتكطاض ،نًُا ناْت
انثط ذاشب ١ٝيالغتثُاض.
-ٟاملٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝايبؿط:١ٜ
ٜعس تٛفط املٛاضز ايطبٝعٚ ١ٝايبؿط ١ٜأحس ايعٓاصط املُٗ ١امله ١ْٛيب ١٦ٝاالغتثُاض اييت تؿهٌ عٓاصط ذص

يالغتثُاض

ٚباألخص االغتثُاض األذٓيب املباؾط،إش ٜطتبط االغتثُاض األذٓيب املباؾط ططزٜا َع ٚفط ٠املٛاضز ايطبٝع ١ٝيف ايبًسإ املضٝفٚ ١شيو
َٔ أذٌ ؽفٝض تهًف ١اإلْتاج إىل أقٌ َا ميهٔ يغطض ظٜاز ٠األضباح ،فضال عٔ شيو فإ تٛافط املٛاضز ايبؿطٚ ١ٜاألٜس ٟايعاًَ١
ايطخٝص ١تؿهٌ زافعا يالغتثُاض الٕ انفاض تهايٝف اإلْتاج ٜؤز ٟإىل زعِ ايكسض ٠ايتٓافػ ١ٝيًؿطنا األذٓب ١ٝالغُٝا تهايٝف
عٓصط ايعٌُ يصيو تػع ٢تًو ايؿطنا
شيو يف ايعسٜس َٔ ايصٓاعا

إىل تأغٝؼ املصاْع يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝيالغتفاز َٔ ٠انفاض َعسال

األذٛض ٚوسث

اييت ؼتاج إىل أٜس عاًَ ١نثريٚ ٠ال ؼتاج إىل تسضٜب عايَ ٞثٌ صٓاع ١املٓػٛذا

ٚاملالبؼ

(اضؾٝح ٚ .) 23 ،2006 ،فُٝا ٜتعًل بإقً ِٝنٛضزغتإ َصازض ضخٝص ١يالٜس ٟايعاًَ ١بهاف ١اْٛاعٗا مبا يف شيو ايهٛازض
اهلٓسغٚ ١ٝاالزاضٚ ١ٜاحملاغبٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜايعاي .١ٝاضاف ١اىل ٚذٛز َطانع َٚهاتب ٖٓسغ ١ٝاغتؿاضَ ١ٜتطٛضٚ ٠شا خرب ٠ذٝس٠
يف فاٍ تٓف ٝص االعُاٍ االْؿاٚ ١ٝ٥اهلٓسغٚ .١ٝتتٛظ ٖص ٙاملطانع بني اؾاَعا ٚايٛظاضا اؿه ١َٝٛا ٚيف ايكطا اـا ٚ .قس
قسض اجملُ ٛايهً ٞيك ٠ٛايعٌُ يف اإلقً ِٝبكطاع ٘ٝايعاّ ٚاـا

حٛاي 280,000 ٞعاٌَ عاّ ٚ ،2007ناْت ْػب ١ايتؿغٌٝ

يًك ٣ٛايعاًَ ١يف ايكطا ايعاّ تؿهٌ  َٔ %38فُ ٛايك ٣ٛايعاًَ ١عاّ  2007نٓتٝج ١طبٝع ١ٝيتغري ٚاقع ايتؿغ ٌٝيف اإلقًِٝ
ؾهال َٚضُْٛا بعس عاّ  2003إش ناْت ايٓػب ١األنرب َٔ ايك ٣ٛايعاًَ ١يف ايكطا ايعاّ يف حني بعس عاّ  2003اغتخٛش
ايكطا اـا

عً ٢ايٓػب ١األنرب ٚاييت اظزاز اىل  %52.3عاّ ٚ(2007ظاض ٠ايتدطٝط ٚ .)43 ،2011 ،اصبخت ايٓػب١

 %54.6يف ْٗا ١ٜعاّ ْ 2016تٝج ١االظَٚ ١تٛذ٘ ايك ٣ٛايعاًَ ١اىل ايكطا اـا  ،فُٝا ىص املٛاضز ايطبٝع ١ٝتتٛافط يف اإلقًِٝ
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َصازض ايطاقٚ ١يف َكسَتٗا ايٓفط ٚايغاظ ايطبٝع ٞإش ٜبًغ احتٝاط ٞايٓفط املؤنس يف اإلقًًَٝ 45 ِٝاض بطَ ،ٌٝيف حني ٜبًغ
احتٝاط ٞايغاظ املؤنس 3تطَ ًٕٜٛٝرت َهعب .
ثاْٝاً -:ايفط

االغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام.

ْتٝج ١يعطٚف اؿط

اييت َط بٗا ايعطام خالٍ ايعكٛز ايػابكٚ ١حاي ١عسّ االغتكطاض ،مما ذعٌ ايكطاعا

تعاْْ َٔ ٞكص ؾسٜس يف االغتثُاضا

االقتصاز١ٜ

ٚبكا ٤أنثط ١ٜاملٛاضز ايطبٝع ١ٝنآَٚ ١غري َػتغً ،١فضالً عٔ تسٖٛض ٚضع املؤغػا

ايصخٚ ١ٝايتعً ١ُٝٝبهافَ ١طاحًٗا ضغِ ظٜاز ٠اؿاذ ١ايكا ١ُ٥عٔ ظٜاز ٠ايػهإ ٚاضتفا َػتٜٛا املعٝؿٚ ١خصٛصاً بعس غكٛط
ايٓعاّ ايػابل ٚضفع اؿعط ايسٚي ٞعً ٢ايعطامٚ .بفعٌ تٛفط االَإ ٚاالغتكطاض يف اقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ٚايػٝاغ ١االقتصاز١ٜ
ؿه ١َٛاالقً ،ِٝفٗٓاى حطن ١عُطإ ٚاغع ١بسأ يف االقً ِٝحت ٢بسا 2014 ١ٜمما ضفع ايطًب عًَٓ ٢تجا ناف ١ايكطاعا
االقتصاز ١ٜاييت تٗ ٤ٞناف ١ايعطٚف الغتٝعا االغتثُاضا اؾسٜسٚ ،٠تٗ ٤ٞفطص ١اؾس ٣ٚاالقتصاز ١ٜهلا (أب ٛبهط ،2005 ،
ٚ )8-7بعسٖا انفضت ٖص ٙاؿطن ١حتْٗ ٢ا ١ٜعاّ ْ 2016تٝج ١االظَ ١املايٚ ١ٝاؿط
ايفط

عً ٢زاعـٚ .فُٝا  ًٜٞبعض ٖصٙ

االغتثُاض ١ٜاملتاح ١يف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ٚحػب ايكطاعا االقتصاز.١ٜ

 -1ايكطا ايصٓاعٞ
عً ٢ايطغِ َٔ ؼطض إقً ِٝنٛضزغتإ َٓص اْتفاض ١ُٖٓٝ َٔ 1991 ١االزاض ٠املطنع ١ٜيًخه ١َٛايعطاق ، ١ٝإال إٔ منٛ
ٚتطٛض ٖصا ايكطا (ال ٜعاٍ) َازٜاً ٚتهٓٛيٛذٝاً َطْٖٛاً بايٛضع ايػٝاغ ٞيف ايعطام بؿهٌ عاّ ٚإقً ِٝنٛضزغتإ بؿهٌ خا .
ايكسضا

اش إ ايطاق ١االغتٝعاب ١ٝيًكطا الَتصا
ٚاالزاض ٠اؾٝس .٠اش ٖٓايو ايعسٜس َٔ ايفط
قًٝني أ ٚأذاْب اغتغالٍ ٖص ٙايفط

املازٚ ١ٜايبؿط ١ٜنبري ٠ذساً ٚيهٔ ٜٓكص٘ ايتهٓٛيٛذٝا ٚضأؽ املاٍ ٚاـرب٠

االغتثُاض ١ٜغري املػتغً ١يف ٖصا ايكطا  ،يصيو فعً ٢املػتثُط ٜٔغٛا٤اً ناْٛا

عٔ ططٜل تٛفري ضأؽ املاٍ ايالظّ ٚاملعسا ٚايتهٓٛيٛذٝا ايالظَ ١يًكٝاّ بتٓفٝص ٖص ٙايفط

أ ٚاملؿاضٜع (طايب ٜ .) 266 ، 2005 ،عترب ايكطا ايصٓاع ٞاي َٔ ّٛٝايكطاعا ايطٝ٥ػٚ ١املُٗ ١يف االقتصاز ايٛطين ال ٟبًس
يف ايعامل ،إش ٜؤنس ايباحث ٕٛيف ايتُٓ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜاالذتُاع ١ٝعً ٢أُٖٖ ١ٝصا ايكطا ٚضطٚض ٠إعطاَ ٘٥طنع ايصساض ٠يف
إٖتُا َا

ايس ٍٚايٓاَ، ١ٝإشا َا أضاز

إٔ تطٛض بٓٝتٗا االقتصاز ،١ٜبٌ ٜٚصٖب ايبعض َِٓٗ اىل إ ذٖٛط عًُ ١ٝايتُٓ١ٝ

االقتصاز ١ٜامنا تهُٔ يف تطٜٛط ايكطا ايصٓاع ٞايصٜ ٟعترب اؿجط االغاؽ يف ٖص ٙايعًُٖ َٔٚ .١ٝصا املٓطًل فكس أٚيت ايهثري
َٔ ايس ٍٚأُٖ ١ٝاغتثٓا ١ٝ٥يكطا ايصٓاع ١حت ٢ذعٌ ٖصا ايكطا يف َكسَ ١ايكطاعا

االقتصازٚ ١ٜقس أز ٣شيو اىل زفع

عجال ايتطٛض االقتصاز ٟيف تًو ايس ٍٚألٕ تػري غطٛا غطٜع ١م ٛآفام ايتطٛض ٚايتكسّ(طايب  .)267 ، 2005 ،يصا
تػع ٢ايهثري َٔ ز ٍٚايعامل ايثايث اىل تصٓٝع اقتصازٖا الْٗا بعًُٗا ٖصا ؼطض غٝاغتٗا َٔ ايتدًف ٚايتبع ،١ٝفاالقتصاز ايعضاعٞ
ٚحس ٙال ميهٔ االعتُاز عً ٘ٝنًٝاً يف بٓا ٤ايك ٠ٛايصات ،١ٝالٕ ايعٜاز ٠يف عسز غهإ ايعامل ٚخاص ١يف ايس ٍٚايٓاَ ١ٝتهتػح يف
تٝاضٖا َععِ إ مل ٜهٔ نٌ قسضا ٚاَهاْا ايس ٍٚايعضاع. ١ٝ
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 -2قطا ايبٓٛى ٚايتأَني
نإ قطا ايبٓٛى َٔ انثط ايكطاعا املتضطض ٠ذطا ٤اؿط  ،اش تٛقفت ايعسٜس َٔ ايبٓٛى عٔ مماضغ ١أْؿطتٗا االعتٝاز،١ٜ
بػبب عسّ فاعً ١ٝايبٓو املطنع ٟايعطاقٚ ٞعسّ قسضتٗا عً ٢مماضغ ١زٚضٚ ،ٙنصيو اْػخا

االزاض ٠اؿه ١َٝٛعٔ إقًِٝ

نٛضزغتإ ٚقطع عالق ١ايبٓٛى بايبٓو املطنع ٟايعطاقٚ . ٞاؾسٜط بايصنط إ ايبٓٛى ٚؾطنا ايتأَني ناْت حه)% 100( ١َٝٛ
غابكاً ،يصيو فاْ٘ ٚبعس تغري ايٓعاّ ايػٝاغٚ ٞاتبا ْٗج اقتصاز ايػٛم يف ايعطام ٚاإلقً ،ِٝفإ ايفطصَٝٗ ١أ ٠خصٛصاً يف
اإلقً ِٝإلْؿا ٤بٓٛى اًٖ ١ٝأ ٚفط ٚيبٓٛى اذٓبٚ ١ٝإ نافَ ١ػتًعَا

يف ايبٓٛى َٛذٛز ٠بػبب(عً،ٞ

لاح االغتثُاضا

-:)5 ،2012
ظٜاز ٠ايٓؿاط االقتصازٚ ٟايعالقا

االقتصاز ١ٜاـاضذٚٚ ١ٝذٛز َصاضف ا ٚبٓٛى يًكٝاّ بتكس ِٜاـسَا

ٚايتػٗٝال

املصطف.١ٝ
ٚذٛز ايعسٜس َٔ أفطاز اؾاي ١ٝايعطاقٚ ١ٝايهٛضزٚ ١ٜايتجاض ٚضذاٍ االعُاٍ ايهٛضز يف اـاضج ٚايطًب عً ٢اـسَا
املصطف ١ٝاييت تضُٔ ؼٜٛالتِٗ ٚاغتثُاضاتِٗ ٚازخاضاتِٗ اىل ايساخٌ ٚبايعهؼ ٚبايعًُ ١ايصعب.١
جٚ -ذٛز َػتثُط ٜٔقًٝني وتاذ ٕٛاىل اغتثُاضا

ٚتػَٗٗ ٌٝاّ ٚخًل ايعالقَ ١ع ايؿطنا

ٚضذاٍ االعُاٍ َٚصازض

يًتخ ٌٜٛيف اـاضج.
زٚ -ذٛز االطاض ايكاْ ْٞٛاش إ قاْ ٕٛايبٓو املطنعٜ ٟؿجع اْؿا ٤ايبٓٛى ٚاملصاضف االًٖ.١ٝ
َا ق ٌٝعٔ املصاضف ٜٓطبل عً ٢ايتأَني اش إ ايٓؿاط ايتأَٝين ؾب٘ َعس ّٚيالغبا ايػابكٚ ١يه ٕٛؾطنا ايتأَني حاهلا
حاٍ ايبٓٛى ،ناْت حهٚ ١َٝٛؽضع يٓفؼ ايكٛاْني ٚايضٛابط ايػابك ،١الٕ تٛفري االَٔ ٚاالغتكطاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ ٚظٜاز٠
ايٓؿاط االقتصازٚ ٟاضتفا املػت ٣ٛاملعٝؿ ٞيًُٛاطٓني َٔ ايعٛاٌَ االضاف ١ٝيتٛفري اؾس ٣ٚاالقتصازٚ ١ٜضُإ االغتثُاضا يف
ٖصا اجملاٍ ،فضالً عٔ ٚذٛز ايبٓٛى بصٛض ٠عاَٚ ١ايبٓٛى االًٖ ١ٝبصٛض ٠خاصٚ ،١ضذاٍ االعُاٍ ٚايؿطنا االًٖ ،١ٝاييت ميهٔ
إ ته ٕٛتػٗٝال اضاف ١ٝيف ٖصا ايكطا (نُاٍ .)64-63 ،2014 ،
 -3ايكطا ايعضاعٞ
ترتنع فط

االغتثُاض يف ايكطا ايعضاع ٞيف اقً ِٝنٛضزغتإ بؿهٌ أغاؽ عً ٢حٌ َؿهً ١ايسخٌ ايعضاع ٞاملٓدفض.

اش إ ٖصا املػت َٔ ٣ٛايسخٌ ال ٜتٓاغب أ ٚال ٜضُٔ عب ٤املعٝؿ ،١ايصٜ ٟهٚ ٕٛاقعاً غري ذاش يبكا ٤ايفالح يف االضٜاف بٌ
عً ٢ايعهؼ ٜضغط عً ٘ٝباػا ٙتطى االضض ٚايتٛذ٘ م ٛاؿضط ،خاصٚ ١إ ايب ١٦ٝايطٜف ١ٝتتُٝع بانفاض َػت ٣ٛاـسَا اٜضاً.
يصا فإ أ ٟؼػٔ حكٝك ٞيف َػت ٣ٛايسخٌ ايعضاع ٞال ٜتِ اال َٔ خالٍ ؼػني َػتْٛ ٣ٛع ١ٝايعٌُ ايعضاع َٔ ٞذٗٚ ١ازخاٍ
ايته ٓٛيٛذٝا ايعضاع ١ٝيف عٌُ ايفالح ،ايعاَالٕ ايًصإ ٜضُٓإ ظٜاز ٠اْتاذ ١ٝايفالح عًْ ٢فؼ ايطقع َٔ ١االضض
.) 27 - 25 :1994إ ايتخطى باػا ٙتفع ٌٝايكطا ايعضاعٜ ،ٞتطًب ؼسٜس اٚيٜٛا

(ادمس،

االغتثُاض يف ٖصا ايكطا يف اطاض
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املازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝايطبٝعٚ ١ٝايبؿطٚ ١ٜايتهٓٛيٛذٚٚ ،١ٝضعٗا يف أطط ظََٓ ١ٝال١ُ٥

َٚتٓاغبَ ١ع ؼطٜو ٖص ٙاملسخال  ،باعتباض إ ايكطا ايعضاع ٖٛ ٞقطا َِٗ ٚح ٟٛٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ ٚخاص ١بعسَا
اْسفت اقتصازَ ٙع اقتصازا
ٖ(ٞزذً،١فٝؿدابٛض،ايعا

ايعامل ٚايس ٍٚاالقًْٚ .١ُٝٝتٝج ١يتٛافط ايعسٜس َٔ َصازض املٝا ٙاملتُثً ١غُػ ١أْٗاض

األعً،٢ايعا

األغفٌ،غريٚإ) ٚاؾسا ٍٚايساٚ ١ُ٥املٝا ٙاؾٛف ١ٝفضال عٔ األَطاض،فاْ٘ تتٛافط

َػاحا ٚاغع َٔ ١االضاض ٞايصاؿ ١يًعضاع ١يف اإلقً ِٝحٝث ٜبًغ فُ ٛاملػاحا اإلمجاي ١ٝايصاؿ ١يًعضاع ١املطٚ ١ٜٚايسا١ُٝ٥
أنثط َٔ(ٖ)1,219,821هتاض تؿهٌ حٛاي َٔ%34.96 ٞإمجايَ ٞػاح ١اإلقًٚ ِٝاملتبك ٞايبايغ  %65.04تعس أضاض ٞغري
صاؿ ١يًعضاعٚ،١ؼتٌ ظضاع ١احملاص ٌٝاؿكًَ ١ٝػاح ١نبري َٔ ٠اإلضاض ٞايعضاع ١ٝحٝث قسض

املػاح ١عسٚز()720,266

ٖهتاض َٓٗا  %52.8يف قافع ١اضب %24.7 ٚ ٌٝيف قافط ١زٖٛى %22.5 ٚيف قافع ١ايػًُٝاْ .١ٝنُا ؾهًت َػاح١
األضاض ٞاملعضٚع ١باؿٓط ١أعً ٢املػاحا

بٓػب َٔ%50.7 ١فُ ٛاألضاض ٞاملعضٚع ١باحملاص ٌٝاؿكً ،١ٝثِ ايؿعري بٓػب١

ٜٚ،%48بًغ إمجاي ٞأعساز ايثط ٠ٚاؿٛٝاْ ١ٝيف اإلقً ِٝيعاّ  2006حٛاي ًَٕٛٝ )3.8(ٞضأؽ ؾهًت األغٓاّ ْػبَٗٓ)%57(١ا يف
حني ؾهًت املاعع ْػبَٗٓ)%33(١اٚ ،األبكاض(،)%10نُا ٜٛذس يف اإلقً ِٝفُٛع َٔ ١حك ٍٛتػُني املاؾ ١ٝإش ٜبًغ عسزٖا
حػب إحصاٝ٥ا عاّ )50(2016حكال(ٚظاض ٠ايعضاع .)16-15 ،2016 ، ١بؿهٌ عاّ فإ اقتصاز إقً ِٝنٛضزغتإ ٜعاْٞ
َٔ ْفؼ املؿانٌ اييت ٜعاْٗٝا االقتصاز ايعطاق ٞنهٌ .ٖٞٚ
أ-غٝا

ازٚا

ايػٝاغ ١االقتصاز ١ٜاملٓاغب ١اييت تٛفط ايتٓاغل بني زٚض ايكطا اـا

ٚؼسٜس أٚيٜٛا

ايتُٓٚ ١ٝفاالتٗا عً٢

ؾهٌ خط ١قابً ١يًتٓفٝص َٚطتبط ١ظس ٍٚظَين.
 ضعف اإلَهاْٝا ايبؿط ١ٜاملتهاًَ َٔ ١حٝث ايٓٛعٚ ١ٝاـربٚ ٠ضعف ايهفا ٠٤اإلزاض ١ٜاملٓاغب ١الحتٝاذا ايتُٓٚ ١ٝايتطٛضاالقتصاز.ٟ
 -4ايكطا ايػٝاحٞ
إ ٖصا ايكطا ال ٜٓكص٘ ؾطٚط َٚػتًعَا ايػٝاح ١املُتاظَٓ ٠اخٝاً ٚطبٝعٝاً َكاضْ ١بايؿطٚط ٚاملػتًعَا ايػٝاح ١ٝيف
االقطاض ايػٝاح ١ٝاملتطٛضٚ ٠املتكسَٚ ١يهٔ تٓكص٘ ايبٓ ٢ايتخت ١ٝاالغاغ َٔ ١ٝازاضٚ ٠ططم ٚخرب ٠غٝاح ١ٝيهٜ ٞتخٖ ٍٛصا ايكطا
اىل قطا صٓاع ١ايػٝاح ١عٔ ططٜل ايكٝاّ بايعسٜس َٔ االغتثُاضا يف ناف ١فاال ٖصا ايكطا .
 -5ايكطا ايتجاضٟ
إٕ َطانع احملافعا

يف اإلقً ٖٞ ِٝيف ايٛقت ْفػ٘ َطانع ػاض ،١َُٗ ١ٜفُٓص عاّ  ،1991اصبخت ٖص ٙاملسٕ َطانع

ػاض ١ٜبػبب اْفتاح االقً ِٝعً ٢ز ٍٚاؾٛاض ،بٌ يعُ ّٛايعطامٚ ،ظٗط ؾطنا ػاض ١ٜعسٜس ٠تعٌُ يف االْؿط ١املدتًف ،١نُا
إ ايتػٗٝال

ايهُطن ١ٝاملُٓٛح ١تػاعس عً ٢االغتثُاض يف ٖصا ايكطا َٔ خالٍ ايسخ ٍٛيف ؾطانَ ١ع ايؿطنا

يتطٜٛط ٖصا ايكطا ٚتًب ١ٝحاذ ١ايػٛم ايهبري اىل (ٚغا٥ط ايٓكٌ ،املهاٚ ٔ٥االال

اؿسٜثَٛ ،١از ايبٓاَ ،٤ػتًعَا

احملً١ٝ
االْتاج
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ايصٓاعٚ ٞايعضاع ،ٞاملعاٌَ مبدتًف اْٛاعٗا ،حٝث إ ْؿاط ايٓػب ١ايععُ ٢يًؿطنا ايتجاض ١ٜاحملً ١ٝتٓخصط يف اغترياز ايػًع
االغتٗالن ١ٝاملٓعيٚ ١ٝاملٛاز ايهٗطباٚ ١ٝ٥االْؿا )١ٝ٥يف ايٛقت اؿاضط(ععٜع.)97-96 :1999 ،
باالضاف ١اىل َا تكسّ فٗٓايو فط

اغتثُاض ١ٜاخط ٣يف بعض ايكطاعا

( احملً ٞأ ٚاالذٓيب) إ ٜٛذ٘ اغتثُاضات٘ بإػاٖٗا َٔٚ ،اِٖ ٖص ٙايفط

يف اقً ِٝنٛضزغتإ ٚاييت ٜػتطٝع املػتثُط

(ايٓكٌ ٚاملٛاصال  ،ايهٗطبا ،٤االغهإ ٚاالبٓ ١ٝاـسَ،١ٝ

ايتعًٚ ِٝايتأٖ ٌٝايبؿط ،ٟايصخٚ ١غريٖا َٔ اجملاال االخط.)٣
ثايثاًَ:عٛقا االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإٖٓ :اى ايعسٜس َٔ املعٛقا اييت تعٝل االغتثُاض يف االقًَٗٓ ِٝا (حبٝب ٚعبسايغين ،
-:)8-6 ،2007
 -1غٝا ايٓتػٝل بني اؿه ١َٛايفٝسضاي(١ٝاالؼازٚ)١ٜحه ١َٛاإلقًٚٚ ِٝذٛز قضاٜا َٚؿانٌ عايك ١بني ايططفني َثٌ قض ١ٝايعكٛز
ايٓفط ١ٝاييت أبطَتٗا حه ١َٛاإلقًٚ ِٝمل تٛافل عًٗٝا اؿه ١َٛاملطنعٚ ١ٜقضاٜا اخط ٣غٛا٤ا املٛاظْ ١ا ٚايبٝؿُطنٚ ١غريٖا .
-2اضتباط ايعطام َع إٜطإ عسٚز طٛهلا  1458نِ َٚع اإلقً 500 ِٝنِٚ،نصيو َع تطنٝا ٚغٛضٜا ٚإ أ ٟتٗسٜس تتعطض
ي٘ نٌ َٔ إٜطإ ٚتطنٝا ٚغٛضٜا ٚايعطام غٛف ٜؤثط بصٛض ٠غري َباؾط ٠عً ٢أَ ٚاغتكطاض اإلقًٚ ،ِٝخاص ١اؿط

عً٢

زاعـ ،مما ٜسفع شيو املػتثُط ٜٔإىل اؿصض ٚاالعتكاز إٔ ضؤٚؽ أَٛاهلِ غتتعطض يًدطط يف ٖص ٙاؿاي.١
 -3أخص

ظاٖط ٠ايبطاي ١بعس عاّ  2003باالضتفا ٚتٓٛعت اػاٖاتٗا ٚتعسز

أغبابٗا عٝث ػاشبت أغبا

ظطٚف اؿاضط يف ضفع َعسٍ ايبطاي ١يٝصٌ إىل  %14يعُ ّٛاإلقً ِٝيف عاّ َ ،2016ع تبا ٜٔاحملافعا

املاضَ ٞع

يف َعسال

ايبطاي١

حٝث ٜطتفع املعسٍ يف قافع ١زٖٛى ،%14.4بُٓٝا ميثٌ ٖصا املعسٍ يف أضبٚ،%13.45 ٌٝيف ايػًُٝاْ ١٦ٖٝ( %13.14 ١ٝاحصا٤
اقً ِٝنٛضزغتإ .)3 ،2016،
َ -4ؿانٌ ايطاقٚ ١املٝا،ٙميثٌ اضتفا تهايٝف ايطاقٚ ١صعٛب ١اؿص ٍٛعً ٢املٝا ٙعا٥كا نبريأ أَاّ ايصٓاعا

االغتدطاذ ١ٝمما

ٜؤز ٟإىل اضتفا ته ايٝف اإلْتاج،نُا ميثٌ عب٦ا نبريا عً ٢املػتثُط ٜٔايصًٜ ٜٔجأ ٕٚٚإىل ؾطاَٛ ٤يسا ايطاق ١ملؿاضٜعِٗ األَط
ايصٜ ٟؤز ٟإىل انفاض اؿافع عً ٢االغتثُاض يف ٖص ٙاملٛاضز .
ٜ -5عتُس اقتصاز نٛضزغتإ عًَٛ ٢اضز حه ١َٛاإلقً ِٝيف ايتُٓ ١ٝاالقتصازٚ ١ٜاالذتُاعٚ ١ٝايثكافَ ١ٝع ضعف نبري يف املبازض٠
ايؿدصٚ ١ٝايكطا اـا

ٚاالغتثُاضا احملً ١ٝيف عًُ ١ٝايتُٓ ،١ٝبايطغِ َٔ قٝاّ ايكطا اـا

بابطاظ ذع َٔ ٤زٚضٖا يف ٖصا

اجملاٍ .اال إ ايتخسٖٓ ٟا ٜربظ يف تًو ايػٝاغ ١االقتصاز ١ٜايغري ٚاضخ ١اييت ٜٓتٗجٗا اؿه ٖٞ ٌٖ، ١َٛايػٝاغ ١املطنع ١ٜاّ
غٝاغ ١االقتصاز اؿط ٚاملبازضٚ ٠ايسعِ اؿهٚ َٞٛاجملتُع ٞهلُا.
-6غٝا

غاغٚ ١ٝاضخٚ ١صطو ١يالغتثُاض ايعكالْ ٞيًُٛاضز االقتصاز ١ٜاملتٛفط ٠يف االقًٚ ِٝالغُٝا املٛاضز املاٚ ١ٝ٥ايػٝاح١

ٚاملٛاضز اـاّ األخط.٣
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 -7تسَْ ٞػت ٣ٛايبٓ ١ٝايتختٚ ١ٝاْتٗا ٤ايعُط ايعَين املفرتض يبعضٗا ٚاملتُثً ١بكسّ احملطا ايهٗطباٚ ١ٝ٥تسٖٛض َػت ٣ٛايططم
ايساخًٚ ١ٝايسٚيٚ ١ٝاالفتكاض إىل خطٛط ايػهو اؿسٜسٚ ١ٜغٝا أْعُ ١ايصطف ايصخ.ٞ
-8ؽًف اـسَا املايٚ ١ٝاملصطفٚ ،١ٝؽًف ايٓعاّ ايضطٜيبٚ ،ايفٛض ٢يف اغتٝفا ٤ايطغ ّٛايهُطنٚ ١ٝضغ ّٛايرتاْعٜت.

املبخث ايثاْٞ
املالَح ايطٝ٥ػ ١إلقتصاز إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام
أٚال:املٛاضز ايبؿط ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام
ٜتأيف اإلقً َٔ ِٝاضبع قافعا ٖ ٞاضبٚ ٌٝايػًُٝاْٚ ١ٝزٖٛى ٚحًبجٚ، ١قس ؾٗس من ٛايػهإ يف اإلقً ِٝبصٛضت٘ املطًك١
تطٛضا غطٜعا َٚتٛاصال،إش تؿري ايبٝاْا

اإلحصا ١ٝ٥إىل إٕ عسز غهإ اإلقً ِٝقس اضتفع َٔ حٛايْ ًَٕٛٝ )3,9(ٞػُ ١عاّ

 2003إىل(ْ ًَٕٛٝ)4,38ػُ ١عاّ ٚ 2008بٓػب ١ظٜازٚ %12 ٠اىل(ْ ًَٕٛٝ )4,7ػُ ١عاّٚ 2009بٓػب ١ظٜاز %7 ٠عٔ
عاّ %20ٚ 2008عٔ غٓٚ ،2003 ١اضتفع ٖصا ايعسز اىل (ْ ًَٕٛٝ )5,765,043ػُ ١يف ْٗا ١ٜعاّ  ١٦ٖٝ( 2016احصا٤
االقًٖٚ .)3-1 ،2016 ، ِٝص ٙايعٜاز ٠ايػهاْ ١ٝاملطًكْ ٖٞ ١تٝج ١طبٝع ١ٝالضتفا َتٛغط َعسٍ ايُٓ ٛايػهاْ ٞايص ٟبًغ
حملافع ١أضبٚ %3,2 ٌٝايػًُٝاْٚ %3,1 ١ٝزٖٛى ٚ %2,6مبعسٍ من ٛغٓ ٟٛإمجاي ٞيػهإ اإلقًٚ،%3 ِٝتؤنس إحصا٤ا
ايػهإ إٔ ْػب ١ايػهإ يف ايف ١٦ايعُط(١ٜاقٌ َٔ غٓ 14-١غٓٚ )١صًت إىل  %38.1عاّ  2006نُعسٍ عاّ يإلقً،ِٝ
ٚبٛاقع  %38.4يف قافع ١أضب %42.5 ٚ ٌٝيف قافع ١زٖٛى  %.33.4ٚيف قافط ١ايػًُٝاْ ،١ٝبُٓٝا ال تتجاٚظ ٖس ٠ايٓػب١
 % 19,6يف ايبًسإ شا ايتُٓ ١ٝايبؿط ١ٜاملطتفع ،١اش إ اضتفاعٗا ٜؿهٌ عب٦ا عً ٢املٛاظْ ١ملا تتطًب٘ َٔ ظٜاز ٠يف ايٓفكا عً٢
ايتعًٚ ِٝايصخٚ ١ضغطاَ عً ٢املٛاضز االقتصاز ١ٜيتغطَ ١ٝتطًبا

ٖص ٙايف ١٦االغتٗالن ١ٝاييت ٖ ٞخاضج حسٚز ايٓؿاط

االقتصازٖ .ٟصا االػا ٙايسميٛغطايف از ٣اىل اتػا قاعس ٠اهلطّ ايػهاْٚ ٞتؿ ٖ٘ٛفاضف ٢عً ٘ٝصف ١اهلطّ ايفيت ش ٟاؿ١ٜٛٝ
االقتصاز ١ٜايعاي ،١ٝأَا ف ١٦ايػهإ يف غٔ ايعٌُ( 64-15غٓ )١فكس اضتفعت ْػبتِٗ بؿهٌ تسضه %56.7 َٔ ٞعاّ 2003
اىل  %57.9عاّ  2006ثِ اىل  %58.2عاّ  2008ثِ اىل  %68.4عاّ ٚ 2013بعسٖا تسضذت باالنفاض َٔ بسا ١ٜعاّ
 2014حتْٗ ٢ا ١ٜعاّ ْ 2016تٝج ١االظَ ١االقتصازٚ ١ٜاملاي ،١ٝيف حني انفضت ْػب ١ايػهإ يًف ١٦ايعُط 65( ١ٜغٓ ١فانثط)
َٔ  %4.4عاّ  2003اىل  %4عاّ ٚ 2006اىل  %3.9عاّ ٚ 2008اىل اقٌ َٔ ٖص ٙايٓػب ١يف ايػٓٛا

َٔ  2009اىل

ْٗا ١ٜعاّ ْ 2016تٝج ١الضتفا االُٖ ١ٝايٓػب ١ٝيًف ١٦ايعُط ١ٜاألٚىل( ٚظاض ٠ايتدطٝط ٖٚ .)39 ،2011 ،صا َاميهٔ تٛضٝخ٘
يف اؾس ٍٚايتاي. ٞ
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اؾس ٍٚضقِ ()1
تٛظٜع غهإ قافعا االقً ِٝحػب ايف٦ا ايعُط ١ٜيًُس)2016-2006( ٠
الفئات العىرية %

الفئات العىرية %

الفئات العىرية %

احملافظة

اقن وو  14-سهة

15سهة اىل  64سهة

سهة فأكثر 65

أربين

38.43

57.77

3.79

السميىانية

33.41

61.72

4.87

دهوك

42.67

54.05

3.28

املعده العام

38.17

57.84

3.98

املصسض :حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط ،خط ١ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١إلقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛا ، ،2016-2012أضبٌٝ
اشاض 39 ،2011
ثاْٝا:ايٓاتج احملً ٞاإلمجايٞ
ٜعطف ايٓاتج احملً ٞاالمجاي ٞباْ٘ فُٛع َٔ ١ايػًع ٚاـسَا اييت ٜتِ اْتاذٗا عً ٢االضض احملً َٔ ١ٝقبٌ عٓاصط االْتاج
املػتدسَ ١يف كتًف ايكطاعا االقتصازٜٚ .١ٜعس َٔ اِٖ املؤؾطا االغاغ ١ٝاييت تػتدسّ باالضاف ١اىل َؤؾطا اخط ٣يطغِ
ايػٝاغا

االقتصازٚ ١ٜاذطا ٤املكاضْا

ايسٚيٚ ١ٝاحملً ١ٝنُا إ منٚ ٛتطٛض ايٓاتج احملً ٞاالمجاي ٞناػا ٙعاّ ٜعرب عٔ ايهفا٠٤

االقتصازٚ ١ٜتطٛض املػت ٣ٛاملعٝؿ َٔٚ ٞثِ نُكٝاؽ يًطفاٖ( ١ٝايساٖطٚ .)123: 2000 ،ٟقس ؾٗس ايٓاتج احملً ٞاإلمجايٞ
إلقً ِٝنٛضزغتإ اضتفاعا َػتُطا بعس تغري ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف ايعطام ا ٟيف عاّ ٚ 2004حت ٢عاّ  ، 2013اال اْ٘ غطعإ َا
انض ٖصا ايٓاتج يف بسا ١ٜغٓ 2014 ١حتْٗ ٢اْ ، 2016 ١ٜتٝج ١االظَ ١املاي ١ٝاييت تعطض هلا االقًٚ ِٝنصيو اؿط

عً٢

تٓع ِٝزاعـ ٚميهٔ َالحع ١شيو َٔ خالٍ اؾس ٍٚضقِ(:)2
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اؾس ٍٚضقِ ()2
ايٓاتج احملً ٞاإلمجاي ٞإلقً ِٝنٛضزغتإ َٚتٛغط ْصٝب ايفطز َٓ٘ باألغعاض اؾاض ١ٜخالٍ املس)2008_2004(٠
السنة

الناتج المحمي اإلجمالي(مميار

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي

2004

249845

624425

2006

498741

771952

2005

779646

9665550

2006

886442

9865561

2007

2462646

4664842

دينار)

اإلجمالي(مائة الف دينار)

املصسض:حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط،خط ١ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١إلقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛا ( ،)2016-2012أضب،ٌٝ
اشاض . 22 ،2011
تٛضح ايبٝاْا

إٔ ايٓاتج احملً ٞاإلمجاي ٞباألغعاض اؾاض ١ٜقس اضتفع َٔ(ًَٝ )2419.4اض زٜٓاض عاّ 2004

إىل(ًَٝ )9947.2اض زٜٓاض عاّ  2007ثِ اظزاز إىل(ًَٝ )24725.7اض زٜٓاض عاّ  2008باألغعاض اؾاضٚ ١ٜبٓػب ١ظٜاز٠
إمجاي ١ٝقسضٖا(ٚ )%102مبعسٍ منَ ٛطنب قسض )%68.9(ٙيًُسٚ،)2008-2004(٠قس اْعهؼ ٖصا االضتفا بؿهٌ ًَخٛظ
عًَ ٢تٛغط ْصٝب ايفطز َٓ٘ حٝث اضتفع َٔ( )524426زٜٓاض عاّ  2004إىل()4754942عاّ ٚ ،2008تعع ٣أغبا
ٖصا االضتفا يف ايٓاتج احملً ٞاإلمجاي ٞإىل اضتفا حجِ املٛاظْ ١املاي ١ٝيإلقًْ ِٝتٝج ١الضتفا اغعاض ايٓفط ٚايهُٝا املصسضَ٘ٓ ٠
َٔ قبٌ اؿه ١َٛاالؼازٚ ١ٜحص ٍٛاالقً ِٝعً ٢حصت٘ ايبايغ َٔ )%17( ١املٛاظْ ١ايفٝسضايٚ ١ٝاغتُط ٖصا االضتفا يف ايٓاتج
احملً ٞحتْٗ ٢ا ١ٜعاّ ْ 2013تٝج ١الضتفا اغعاض ايٓفط ٚظٜاز ٠اتاح ١فط

ايعٌُ زاخٌ االقًْ ِٝتٝج ١يعٜاز ٠االغتثُاضا ف٘ٝ

ٚيهٔ غطعإ َا انفض ٖصا ايٓاتج َٔ بسا ١ٜعاّ  2014حتْٗ ٢ا ١ٜعاّ  2016الْكطا املٛاظْ ١املاي ١ٝيالقً َٔ ِٝاؿه١َٛ
املطنعٚ ١ٜنصيو انفاض اغعاض ايٓفط عاملٝا ،أَا فُٝا ٜتعًل بايٓاتج احملً ٞاالمجاي ٞبعس عاّ  2009فإْ٘ التٛذس أضقاَا َعَٔ ١ٓٝ
قبٌ حه ١َٛاالقً. ِٝ

172

هجلة جبهعة التنویة البشزیة  /الوجلد 3.العدد 3.أة  :7102ص ص013-051
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ثايثاٚ :اقع االغتثُاض احملًٚ ٞاإلذٓيب يف اإلقًِٝ
تؿري االحصاٝ٥ا ايصازض ٠عٔ ٖ ١٦ٝاالغتثُاض يف حه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ايعطام إٕ ضأؽ املاٍ املػتثُط يف اإلقً ِٝعاّ
 2006بًغ  ًَٕٛٝ 438308زٚالض  ،اضتفع بؿهٌ ًَخٛظ إىل  ًَٕٛٝ 3814820زٚالض عاّ  2007بٓػب ١ظٜاز٠
،%78.6ثِ انفض ٖصا املػت ٣ٛقًٝال عاّ  2008حٝث ٚصٌ اىل  ًَٕٛٝ 2030837زٚالض ضغِ األظَ ١املايٚ ١ٝاالقتصاز١ٜ
اييت اذتاحت ز ٍٚايعامل َٚا صاحبٗا َٔ امػاض عًُٝا

االغتثُاض اـاضذ ٞبػبب األٚضا املايٚ ١ٝاالقتصاز ١ٜيًسٍٚ

ٚايؿطنا ٚ ،يهٔ غطعإ َا عاٚز اإلقً ِٝقسضت٘ عً ٢اغتكطا االغتثُاضا  ،فكس اضتفع إمجاي ٞتًو االغتثُاضا عاّ 2009
إىل ًَٕٛٝ 4289230زٚالض بٓػب ١ظٜاز %2.8٠عٔ غٓ%80.8ٚ2007 ١عٔ غٓٚ ، 2006 ١اضتفع بؿهٌ ًَخٛظ إىل
 ًَٕٛٝ 12341136زٚالض عاّ  2013بٓػب ١ظٜاز،%26.28 ٠ثِ انفض حجِ االغتثُاضا

بؿهٌ نبري يٝصٌ اىل

 ًَٕٛٝ 2050619زٚالض ٚبٓػب % 60 ١يف ْٗا ١ٜعاّ ٚ ، 2016شيو بػبب تأثري خطط األظَ ١املاي ١ٝايٓامج ١عٔ انفاض
حجِ االٜطازا ايعاَ ١يًسٚيْ ١تٝج ١اْٗٝاض اغعاض ايٓفط يف غٛم ايٓفط ايسٚيٚ ١ٝنصيو بػبب اؿط ضس االضٖا ٚايسفا
عٔ َهتػبا

ؾعب نٛضزغتإ ،نٌ شيو أز ٣اىل تطاذع االغتثُاضا

احملًٚ ١ٝاالذٓب ١ٝن ٕٛايب ١٦ٝاالغتثُاض ١ٜيف ايعطام

ٚاالقً ِٝأصبخت غري ذاشب ١يالغتثُاضٚ.اؾس ٍٚضقِ (ٜٛ )3ضح إمجاي ٞضأؽ املاٍ املػتثُط احملًٚ ٞاالذٓيب يف إقً ِٝنٛضزغتإ
ايعطام .

173

م.ادریس رهضبى حجي

البیئة االستثوبریة في إقلین كوردستبى العزاق وأثزهب في جذة االستثوبرات

اؾس ٍٚضقِ ()3
إمجاي ٞضأؽ املاٍ املػتثُط(احملًٚ ٞاالذٓيب) يف إقً ِٝنٛضزغتإ يًُس ًَٕٛٝ )2016-2006( ٠زٚالض
السهوات

رأس املاه املستثىر بالدوالر االوريكي

الهسبة اىل امجالي
االستثىار

2006

438308

% 39.0

2007

3814820

% 29.8

2008

2030836

% 3900

2009

4289230

% .9.3

2010

4786526

% .39..

2011

3413035

% 7987

2012

6017142

% .8928

2013

12341136

% 82982

2014

3782293

% 2932

2015

3945865

% 2933

2016

2050619

%3907

اجملىوع

46953528

% .33

املصسض ١٦ٖٝ :االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ َتٛفط عً ٢املٛقع االيهرتْٞٚ
www.kurdistan investment.org
إٔ َتطًبا

تٛغٝع عًُ ١ٝاالغتثُاض ٚضفع ْػبَ ١ػاُٖت٘ يف ايتُٓ ١ٝاالقتصاز ١ٜتتطًب تفعْ ٌٝؿاطا

الغُٝا يف فاٍ ضغِ اـاضط ١االغتثُاض ١ٜيإلقًَٚ،ِٝا ٜتبع شيو َٔ اإلعالٕ عٔ ايفط
االيهرت ١ْٝٚيًٗٚ ١٦ٝاملٛقع ايطمس ٞيًخهٚ،١َٛايعٌُ عً ٢ايتعاَ ٕٚع اؾٗا
اغتكطا

ٚذص

االغتثُاضا

اـاضذٚ ١ٝتؿجٝع االغتثُاضا

شا

ٖ ١٦ٝاالغتثُاض

االغتثُاض ١ٜيف ٚغا ٌ٥اإلعالّ ٚاملٛاقع
ايصً ١يف ايرتٜٚج يتًو ايفط

احملًٚ ١ٝضُإ َػاُٖتٗا ايفعً ١ٝيف عًُٝا

يتأَني

تُٓ ١ٝاإلقًِٝ
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اقتصازٜا ٚاذتُاعٝا،نُا إٔ َٔ املِٗ إٔ ٜصاحب نٌ شيو تبػٝط ٚتػٗ ٌٝاإلذطا٤
ٚعًٚ ٢فل أغًٛ

ايٓافص ٠ايٛاحسٚ،٠قس لح اإلقًْ ِٝػبٝا يف تٓؿٝط االغتثُاضا

االغتثُاض اإلذٓيب ؾهٌ ْػب َٔ %13.6١أمجاي ٞاالغتثُاضا

ايػطٜع ١يًُػتثُطٜٔ

ٚتكس ِٜاـسَا

احملًٚ ١ٝاألذٓب .١ٝإش تؿري ايبٝاتا

إىل إٔ

املػجً ١يف يًُس 2016-2006 ٠مببًغ أمجاي ٞقسضٙ

 ًَٕٛٝ 46953527773زٚالض،يف حني ناْت ْػبَ ١ػاُٖ ١االغتثُاضا احملً َٔ%78.41 ١ٝإمجاي ٞاالغتثُاضا يف ايفرت٠
املؿرتن ١فكس بًغت

ْفػٗا ٚايبايغ ًَٕٛٝ 36815886١زٚالض(ٖ ١٦ٝاالغتثُاض يف االقً،)73 ،2016، ِٝأَا االغتثُاضا

ْػبتٗا  َٔ %9إمجاي ٞاالغتثُاضا ٚمبًٝغ  ًَٕٛٝ 4032672زٚالض نُا تٛظعت االغتثُاضا األذٓبٚ ١ٝاحملً ١ٝعً ٢قافعا
اإلقً ِٝايثالث ١نُا ٜٛضخٗا اؾس ٍٚضقِ (.)4
اؾس ٍٚضقِ ()4
ق ١ُٝاالغتثُاض حػب ذٓػ ١ٝاملػتثُط خالٍ املس ًَٕٛٝ )2016-2006( ٠زٚالض
جنسية المستثمر

اربيل

السميمانية

دهوك

المجموع

النسبة إلى اجمالي

االجهيب

03

8

.3

37

.093%

املشرتك

.8

.

.

03

293. %

الوطين

8.8

830

..3

2.3

7293. %

االستثمار()%

.33 %
727
8.3
8.3
00.
اجملىوع
املصسض ١٦ٖٝ :االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ،قا ١ُ٥املؿاضٜع يف اجملاظ ٠يف إقً ِٝنٛضزغتإ،أضب69 ،2016،ٌٝ
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ايؿهٌ ضقِ ()1
ق ١ُٝاالغتثُاض حػب ذٓػ ١ٝاملػتثُط ٚحػب احملافعا يف إقً ِٝنٛضزغتإ خالٍ املس)2016-2006( ٠
ٜتضح َٔ اؾس ٍٚضقِ ( )1إٔ قافع ١أضب ٌٝحصًت عً ٢أعًْ ٢ػب َٔ ١االغتثُاضا

احملًٚ ١ٝاإلذٓب١ٝ

ٚبًغت(،)%56تًتٗا قافع ١ايػًُٝاْ ١ٝبٓػب)%26.7(١ثِ قافع ١زٖٛى بأقٌ ْػبٚ ١بًغت(ٖٚ،)%17.3صا ٜسٍ عً ٢عسّ عساي١
تٛظٜع االغتثُاضا بني احملافعا ايثالث ٚبايتاي ٞفإ املٓافع َٔ ٖص ٙاالغتثُاضا تطنع بؿهٌ أنرب يف قافع ١أضب،ٌٝغري إٔ
َا هب اإلؾاض  ٠إيٖٓ ٘ٝا ٖ ٛإٔ َبايغ االغتثُاض اإلذٓيب املباؾط اييت تٓؿطٖا ٖ ١٦ٝاغتثُاض إقً ِٝنٛضزغتإ تؿٌُ املؿاضٜع اجملاظ٠
أ ٟأْٗا ال متثٌ تسفكا فعً ،١٣فإحصاٝ٥ا اهل ١٦ٝال متٝع بني َا َٖٓ ٛجع فعال ٚبني َاٖ ٛقٝس االلاظ أ ٚمل تتِ املباؾط ٠ب٘ فعًٝا،
ٖٚصا َاهعٌ َٔ ايب ٝاْا تعط ٞصٛضَ ٠ضًًٚ ١غري ٚاقع ١ٝعٔ تسفكا االغتثُاض اإلذٓيب املباؾط،إش إٔ تكاضٜط االغتثُاض ايعاملٞ
تؿري غايبا إىل ايتسفكا

ايفعً ١ٝيًبًس َ ٖٛٚا ٜػٌٗ َٔ إَهاْ ١ٝاملكاضْ ١بني ايس،ٍٚأَا يف حاي ١بٝاْا

ٖ ١٦ٝاغتثُاض إقًِٝ

نٛضزغتإ فاْ٘ َٔ ايصعب حصط ايتسفكا اي فعً ١ٝايػٓ ١ٜٛيإلقًٚ ِٝبايتاي ٞإَهاْ ١ٝإذطا ٤املكاضْا َع إقاي ِٝأ ٚز ٍٚأخط٣
أ ٚتٛظٜع االغتثُاضا عً ٢ايكطاعا االقتصازٚ ١ٜاؾس ٍٚضقِ(ٜٛ )5ضح ضأؽ املاٍ املػتثُط حػب ايكطاعا االقتصاز ١ٜيف
إقً ِٝنٛضزغتإ يًُس. 2016-2006 ٠
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اؾس ٍٚضقِ ()5
ضأؽ املاٍ املػتثُط حػب ايكطاعا االقتصاز ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ يًُس)2016 -2006( ٠
نسبة رأس المال المستثمر في القطاع إلى إجمالي

القطاعات

رأس المال(مميون دوالر)

االتصاالت

2270070.2

74.0

اإلسكان

9.00800027.

29402

البنوك

082072..9

94.9

التجاري

.7..070892

04..

التعميم

070.20080

9489

الخدمات

0.000098

7490

الرياضي

02090.98

7427

الزراعي

028790...

948.

السياحي

.0.0072008

9.480

الصحي

002009920

9407

الصناعي

90.80007799

20490

الفني

92290..0

7472

النقل

97.27.777

7422

المجموع

..082820002

977

االستثمار()%

املصسض ١٦ٖٝ:االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ،قا ١ُ٥املؿاضٜع االغتثُاض ١ٜاجملاظ ٠يف اإلقً، ِٝأضب،2016،ٌٝ
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1%
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29%
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ايؿهٌ ضقِ ()2
ٜٛضح االغتثُاض حػب ايكطاعا ٚق ١ُٝضأؽ املاٍ املػتثُط يف االقً ِٝيًُس)2016 -2006( ٠
ٜٛضح َٔ ايؿهٌ ضقِ ( )2إٔ ايكطا

ايصٓاع ٞحصٌ عً ٢أعًْ ٢ػب َٔ ١االغتثُاضا

 ٖٞٚتكرت

َٔ

ايٓصف(،)%37.18تال ٙقطا اإلغهإ بٓػب)%31.92(١ثِ قطا اايػٝاح ١بٓػبًٜٗٝ )%16(١ا ايكطا ايتجاض ٟبٓػب)%9( ١
ٚاألضقاّ املصنٛض ٠تعٗط إٔ ضؤٚؽ األَٛاٍ املػتثُط يٝػت مبػت ٣ٛايطُٛح،خصٛصا يف فاٍ ايبٓ ١ٝايتختٚ ١ٝاملؿاضٜع االقتصاز١ٜ
اؿٚ،١ٜٛٝالغُٝا ايكطا ايتعًٚ ُٞٝايصخ ٞايص ٟبًغت حصتُٗا ( َٔ )%2إمجاي ٞاالغتثُاضا ٚايكطا ايعضاع ٞبؿك ٘ٝاؿٛٝاْٞ
ٚايٓبات ٞبًغت حصت٘ فكط( َٔ)%2إمجاي ٞاالغتثُاضا ،نُا إٔ ايكطاعني ايػٝاحٚ ٞايتجاض ٟمل تتج٘ إيُٗٝا ايهثري َٔ
االغتثُاضا ضغِ أُْٗا َٔ ايكطاعا
اييت ؽتًف عٔ حػابا

اؿ ١ٜٛٝشا ايعا٥س اجملعٜٚ،ٟعٛز ايػبب يف شيو إىل إ يًُػتثُط ٜٔحػاباتِٗ اـاص١

ايساع ٞيالغتثُاض،أُٖٗا ايٓتا٥ج ايٓٗا ١ٝ٥يًجس ٣ٚاالقتصاز ١ٜيًُؿط ،فرت ٠اغرتزاز ضأؽ املاٍْ،ػب١

ايطبح املتٛقح،فضال ع ٔ َؤؾطا َٚؤثطا أخط ٣ضطٚضَ،١ٜثٌ ايكطا ايصٜ ٟػتثُط ف،٘ٝق ٠ٛايبٓ ١ٝايتخت،١ٝاالغتكطاض ايػٝاغٞ
ٚايطُاْ،١ٓٝطبٝعٚ ١غًٛى ٚاختٝاض َهإ ايتٛاذسَٚ،س ٣تٛافل ؾطٚط االغتثُاضا َع تٛقعات٘ أ ٚزضاغت٘ َع عٛاٌَ أخط ٣وسزٙ
ْ ٛاالغتثُاضٚ .فُٝا ؽص اػاٖا

تسفل االغتثُاضا

األذٓب ١ٝفإ اؾسٜٛ )6(ٍٚضح إٔ بعض ايس ٍٚايعطبَٗٓ ١ٝا االَاا

ايعطبٚ ١ٝيبٓإ باالضاف ١اىل زٚي ١اؾٛاض تطنٝا نإ هلِ ايٓصٝب األنرب َٔ ٖص ٙاالغتثُاضا ٚنُا :ًٜٞ
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اؾس ٍٚضقِ ()6
االغتثُاض األذٓيب حػب زٚي ١املػتثُط يف إقً ِٝنٛزغتإ يًُس)2016 -2006( ٠
رأس المال المسثتمر

نسبة االستثمار إلى مجموع

نسبة االستثمار إلى

الدولة

بالدوالر

االسثتمار األجنبية

إجمالي االستثمارات

األردن

7000000

0420

0402

السويد

91600000

0422

0401

الكويت

90660000

0496

0402

ألمانيا

70066692

9419

0496

أمريكا

996722826

9480

0426

بريطانيا

206620000

1416

0444

تركيا

9096972610

95451

2495

فرنسا/لبنان

6072206

0492

0402

لبنان

9095279869

95456

2495

مصر

960000000

2445

0412

نيوزلندا

918178760

2427

0410

االمارات

1194295000

64428

6405

ايران

26440702

0442

0406

روسيا

2706560

0406

0409

جورجيا

500000

0409

0400

سوريا

7100000

0494

0402

المجموع

1189818451195

900

91400

اإلقميم

املصسض ١٦ٖٝ:االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ،قا ١ُ٥املؿاضٜع اجملاظ ٠يف إقً ِٝنٛضزغتإ،أضب.72-71 ،2016ٌٝ
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ايؿهٌ ضقِ ()3
ٜٛضح االغتثُاض األذٓيب حػب زٚي ١االغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ يًُس)2016-2006( ٠
ٜٛضح ايؿهٌ ضقِ ( )3إ زٚي ١االَاضا
ضغِ اغتثُاضٖا يف ثالثَ ١ؿاضٜع فكط ٚذا٤

ايعطب ١ٝاملتخس ٠قس احتًت املطتب ١األٚىل َٔ بني ايس ٍٚاملػتثُط ٠يف اإلقًِٝ
يبٓإ باملطتب ١ايثاْٚ ،١ٝتطنٝا باملطتب ١ايثايثٚ ،١بعسٖا ايس ٍٚاالخط َٔ ٣حٝث

املؿاضن ١يف االغتثُاض ٚاملؿاضٜع االغتثُاض ١ٜيف االقًٖٓ َٔ ، ِٝا ْػتٓتج إٔ ايس ٍٚايكطٜب ١ذغطافٝا َٔ اإلقً ِٝنإ هلا ايٓػب١
األنرب ا ٚحص ١االغس َٔ فُ ٛاالغتثُاضا ايكا ١ُ٥يف االقً ِٝخالٍ املس.)2016-2006( ٠
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االغتٓتاذا ٚاملكرتحا
اٚالً :االغتٓتاذا
 .1يكس َط االقتصاز ايعطاق ٞبصعٛبا

بايغَٚ ١عكس ٠اَتعذت فٗٝا عٛاٌَ غٝاغٚ ١ٝاقتصاز ١ٜاْعهػت بؿهٌ غًيب عً ٢أزا٤

اقتصاز إقً ِٝنٛضزغتإ مما إىل ظٜاز ٠حس ٠االختالال اهلٝهًٚ ١ٝتأضذح َػاُٖا ايكطاعا امله ١ْٛي٘.
 .2غاِٖ االغتثُاض اـا

بٓػب ١انرب َٔ االغتثُاض اؿه َٞٛمما ٜؤؾط بٛضٛح ضعف ايػٝاغا اؿه ١َٝٛيف ٖصا االػا.ٙ

 .3ذا ٤تٛظٜع االغتثُاضا بني ايكطاعا املدتًف ١غري َتٛاظْا مما خًل من ٛغري َتٛاظٕ يًكطاعا املدتًف ١أٜضا ٚ،ناْت االُٖ١ٝ
ايٓػب ١ٝيًكطاعا كتًف ١حٝث احتٌ ايكطا ايصٓاع ٞاملطتب ١االٚىل بٓػبٜٚ )% 37.18( ١أت ٞبعسٖا قطا االغهإ باملطتب١
ايثاْ ١ٝبٓػب َٔ )% 31.92( ١بني ايكطاعا االقتصاز َٔ ١ٜحٝث ضاؽ املاٍ املػتثُط . .
 .4اغتخٛش قافع ١اضب ٌٝعً ٢انثط َٔ ْصف عسز املؿاضٜع االغتثُاض ١ٜاملطخص َٔ ١بني فُ ٛاملؿاضٜع االغتثُاضٚ ، ١ٜتأتٞ
بعسٖا قافع ١ايػًُٝاْ ، ١ٝيف حني مل تػتخٛش قافع ١زٖٛى اال عً ٢ايكًٖ َٔ ٌٝص ٙاملؿاضٜع .
ٜ .5عس االغتثُاض بهاف ١أؾهاي٘ أزا َِٗ ٠يف خًل ايرتانِ ايطأمسايٚ ٞؼكٝل فا٥ض اقتصاز ٟميهٔ َٔ خالي٘ َعاؾ ١االختالال
اييت ٜعاَْٗٓ ٞا اقتصاز إقًَ ِٝعني أ ٚبًس َعني ٜٚ ،ػاِٖ يف تفعٚ ٌٝتٓؿٝط ٚؼفٝع ايكطاعا

االقتصاز ١ٜاملدتًفٚ ١بايتايٞ

ظٜاز ٠ايٓاتج احملً ٞاإلمجاي َٔ ٞخالٍ ظٜاز ٠املػاُٖا ايٓػب ١ٝيًكطاعا امله ١ْٛي٘.
ثاْٝاً :املكرتحا
 .1إغتهُاالً يًُتطًبا املٓٗجٚ ١ٝتأغٝػًا عًَ ٢ا مت ايتٛصٌ إي َٔ ٘ٝاغتٓتاذا ٚذسْا َٔ املفٝس تكس ِٜاملكرتحا اآلت-:١ٝ
 .2تفعٚ ٌٝظٜاز ٠زٚض ٖ٦ٝا االغتثُاض يف ناف ١احملافعا يف خسَ ١املػتثُط َٔ خالٍ ٚذٛز ْعِ َٛحس ٠هط َٔ ٟخالهلا تكسِٜ
اـسَ ١يهاف ١املػتثُط ٜٔيف احملافعا املدتًفَ ١ع ضطٚض ٠تٛفري ايهٛازض املؤًٖ ١إلزا ٤اـسَ ١يتًو اهل٦ٝا .
 .3ضطٚضٚ ٠ضٛح االطاض ايتؿطٜع ٞاؿانِ يالغتثُاض اَاّ املػتثُط ،ٜٔمما ٜػاِٖ يف خًل ْ َٔ ٛاالَٔ يس ٣املػتثُطٜٔ
املطتكبنيٚ ،ضُإ ايعساي ١يف املٓاظعا املتعًك ١باالغتثُاض.
 .4تَٗٓ ١٦ٝاخا

غٝاغٚ ١ٝقاْ ١ْٝٛؾفافَٚ ١ال ١ُ٥ؾص

االغتثُاضا

األذٓبٚ ١ٝاحملً ١ٝيف اإلقًٚ ، ِٝتطغٝذ ب ١٦ٝآَٓ١

يالغتثُاضا احملًٚ ١ٝاالذٓب ١ٝيه ٞتًعب زٚضاً َُٗاً يف ضغِ املٓار االقتصاز ٟبؿهٌ عاّ ٚاالغتثُاض ٟبؿهٌ خا .
 .5ضطٚض ٠تٛظٝف كتًف ايػٝاغا االقتصاز(١ٜاملايٚ ١ٝايتجاضٚ ١ٜايٓكس )١ٜبإػا ٙتؿجٝع ذص االغتثُاضا االذٓب ١ٝاييت ؽسّ
ايتُٓ ١ٝاؿكٝك ١ٝيف اإلقً.ِٝ
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 .6ضطٚضٚ ٠ضع قٛا ِ٥تٛضح تطتٝب االٚيٜٛا يًُجاال االغتثُاض ١ٜاييت وتاج ايٗٝا االقتصاز َ ٖٛٚا ٜتضُٔ ؼسٜس االُٖ١ٝ
ايٓػب ١ٝيًُؿطٚعا

املدتًفٚ ، ١تطنٝع اؾٗٛز اؾاشب ١يالغتثُاض االذٓيب ٚظٜاز ٠االغتثُاض احملً ٞيف اجملاال

شا

االٚي١ٜٛ

يف ٖصا ايػٝام.
 .7ظٜاز ٠االٖتُاّ برباَج ايرتٜٚج ؾص

االغتثُاضا

االذٓب َٔ ١ٝخالٍ ٚضع خطٜط ١اغتثُاض ١ٜتٛضح فٗٝا أِٖ ايفط

االغتثُاض ١ٜاملٛذٛزٚ ٠تٛظٜعٗا ايكطاعٚ ٞاؾغطايف بٗسف تعٜٚس املػتثُط ٜٔمبعًَٛا زقٝكَٛٚ ١ثك ١عٔ ايعطٚف االغتثُاض١ٜ
يف اإلقًٚ ،ِٝضطٚض ٠إضفا ٤صف ١االغتُطاض ١ٜعًٖ ٢ص ٙايرباَج َٔ خالٍ تٛفري ايسعِ املايٚ ٞايبؿط ٟهلا ،يتعطٜف تًو
ايفط

قًًٝا ٚإقًُٝٝاً ٚزٚيٝاً.

قا ١ُ٥املصازض
ايتكاضٜط ٚايٓؿطا ايطمس: ١ٝ
حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايعضاعٚ ١املٛاضز املا ١ٝ٥ؿه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ  ،املسٜط ١ٜايعاَ ١يًتدطٝط  ،2016 ،اضب، ٌٝ
بٝاْا غري َٓؿٛض. ٠
حه ١َٛإقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط،خط ١ايتُٓ ١ٝايؿاًَ ١إلقً ِٝنٛضزغتإ يًػٓٛا ، ،2016-2012،أضب،ٌٝاشاض
.2011
املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاضَٓ،)2004(،ار االغتثُاض يف ايس ٍٚايعطب ،2004 ١ٝايهٜٛت،ايهٜٛت.
املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاضَٓ ،)2006(،ار االغتثُاض يف ايس ٍٚايعطب .(2006) ١ٝايهٜٛت،ايهٜٛت.
املؤغػ ١ايعطب ١ٝيضُإ االغتثُاضَٓ،)2005(،ار االغتثُاض يف ايس ٍٚايعطب ،2005 ١ٝايهٜٛت،ايهٜٛت.
ٖ ١٦ٝاالغتثُاض يف إقً ِٝنٛضزغتإ،قا ١ُ٥املؿاضٜع اجملاظ ٠يف إقً ِٝنٛضزغتإ،أضب2011،ٌٝ
حه ١َٛاقً ِٝنٛضزغتإ ٚ ،ظاض ٠ايتدطٝط  ١٦ٖٝ ،احصا ٤االقً ، ِٝقػِ ايػهإ ٚايك ٣ٛايعاًَ.2016 ،١
ايطغاٚ ٌ٥األطاضٜح اؾاَع:١ٝ
-1ادمس ،قػٔ إبطاٖٚ ،)1994( ،ِٝاقع ايكطا ايعضاع ٞيف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ٚغبٌ تُٓٝت٘ خالٍ املس(1993 – ٠
) ،1974ضغايَ ١اذػتري غري َٓؿٛض ، ٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز ،ذاَع ١صالح ايس/ٜٔأضب.ٌٝ
-2دمسْٛ ،ظاز دمس ،) 2002( ،اهلٝانٌ اإلضتهاظَٚ ١ٜصازض متًٜٗٛا َع إؾاض ٠خاص ١إلقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ،زضاغ ١ؼً١ًٝٝ
يًفرت ،(2000 – 1985) ٠ضغايَ ١اذػتري غري َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز ،ذاَع ١صالح ايس/ٜٔأضب.ٌٝ
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-3اضؾٝح ،خٛيَٓ ، 2006، ١ار االغتثُاض يف ايعطام،أططٚط ١زنتٛاض ٙغري َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز  ،ذاَع ١ايبصط.٠
 -4عبساهلل ،إزضٜؼ غًُٝإ ،)2005( ،ايعٛاٌَ املؤثط ٠يف تطٜٛط ايػٝاح ١مبخافع ١أضبٚ ٌٝؼًًٗٝا زضاغَٝ ١ساْ ١ٝيًُس٠
( ،)2005-2004ضغايَ ١اذػتري غري َٓؿٛض، ٠نً ١ٝاإلزاضٚ ٠االقتصاز ،ذاَع ١صالح ايس/ٜٔأضب.ٌٝ
 -5ععٜع ،نٛيسضإ عبس ايطحٚ ،)1999( ،ِٝاقع ايٓؿاط ايتجاض ٟيف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ،زضاغ ١ؼً ١ًٝٝيًفرت٠
( ،)1998-1993ضغايَ ١اذػتري غري َٓؿٛض ،٠نً ١ٝاالزاضٚ ٠االقتصاز ،ذاَع ١زٖٛى.
ج -ايبخٛث ٚايسٚضٜا :
 -1أب ٛبهط ،صالح ايس ٜٔعثُإ ،) 2005( ،ايفط

االغتثُاض ١ٜيف إقً ِٝنٛضزغتإ/ايعطام ،زي ٌٝغطف ١ػاضٚ ٠صٓاع١

أضبَ ،ٌٝطبع ١اؿاج ٖاؾِ ،أضب. ٌٝ
 -2ايبٝال ، ٟٚحاظّ ٚاخط،)2005( ٕٚاملؤغػا

املاي ١ٝايعطبٚ ١ٝمت ٌٜٛايتُٓٚ ١ٝاالغتثُاض يف ايٛطٔ ايعطب،ٞزضاغَ ١عس٠

يًُجًؼ االقتصازٚ ٟاالذتُاع ٞيف ذاَع ١ايس ٍٚايعطب(،١ٝصٓسٚم ايٓكس ايعطب ،ٞأب ٛظيب).
 -3ايػاَطا ، ٞ٥زضٜس قُٛز (،)2006االغتثُاض األذٓيب املٛقا

ٚايضُاْا

ايكاَْ ،١ْٝٛطنع زضاغا

ايٛحس ٠ايعطب،١ٝ

بري. ٚ
 -4حبٝب ٚعبسايغين  ،ناظِ  ٚز.ذعفط (َ،)2007ؿط ٚح ٍٛاـطعط األغاغ ١ٝإلغرتاتٝج ١ٝايتُٓ ١ٝيف إقً ِٝنٛضزغتإ
ايعطام،اؿٛاض املتُسٕ،ايعسز .2007/9/6 ،2030
 -5ايساٖط،ٟعبس ايٖٛا

َطط("،)2000تٛفري ايغصا ٤يًؿعب ايعطاق َٔ ٞاالْتاج ايعضاع ٞايعطاق،ٞفً١بغساز يًعًّٛ

االقتصازٚ ١ٜاالزاض،١ٜايعسز ايثايث.
َ -6صباح نُاٍ ( ،)2014ايتأَني يف نطزغتإ ايعطام :زضاغا ْكسَ( ١ٜهتب ١ايتأَني ايعطاق ،ٞطبع ١إيهرت. ١ْٝٚ
 -7عً ،ٞمجإ حػٔ( ،)2012االصالح املصطيف اؿه.َٞٛايٛاقع.االفل ،عث َكسّ اىل ٚضؾ ١ايعٌُ املٓعكس بتاضٜذ -5-26
 2012ؼت ؾعاض ايكطا املصطيف ٚغٝاغ ١االصالح يف ايكطا اؿهٚ َٞٛاـا  ،املعٗس ايعطب ٞيالصالح االقتصاز ،ٟبغساز،
ايعطام.
ز -ايهتب :
طايب ،ذعا تٛفٝل ،) 2005( ،املكَٛا

اؾٜٛٛٝيتٝه ١ٝيالَٔ ايك َٞٛيف إقً ِٝنٛضزغتإَ ،طنع نٛضزغتإ يًسضاغا

االغرتاتٝج ،١ٝايػًُٝاْ، ١ٝايعطام.
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