343-322 ص ص:2102  حزیراى2. العدد3. الوجلد/ هجلة جاهعة التنویة البشریة
DOI: 10.21928/juhd.20170610.15, e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

 يف ايعطامٟ يف ؼػني املٓار االغتجُاضٟع االقتكازٜٛٓأثط ايت
*2014-2003 ٠يًُس
ِ أمحس قُس داغ.ز.ّ

اغني فٗسٜ ػطٜ أ.ز.ّ.أ

١دًٛ ايف١ داَع-االقتكازٚ ٠ االزاض١ًٝن

١ٝ ايعطاق١ داَع-االقتكازٚ ٠ االزاض١ًٝن

املًدل
 بني٠ املُتس٠ اىل ايعطام خالٍ ايفذل٠افسٛ اي٠ املباؾط١ٝسذِ االغتجُاضات األدٓبٚ ١عٌٝ طبًٝ اىل ؼ١ ايسضاغٙتٗسف ٖص
 اييت١ٝطازات ايٓفطٜ اال٢ًٌ َٔ كاطط االعتُاز املفطط عًٝايتكٚ ٌع َكازض ايسخٜٛٓتٗا يف تُٖٝ اىل ا٠ َع االؾاض2014ٚ 2003
.١َطازات ايعاٜ االٞ َٔ امجاي%97 ظٚتتذا
ٌٕ دعٚ ساٍ ز١ٝاالدٓبٚ ١ًٝ يف دصب االغتجُاضات احمل١انشٚٚ ً َػبكا١َٛ َطغ١ٝذٝز اغذلاتٛدٚ ّ إ عس١ٓت ايسضاغٝب
١ٝكٝ سك١ُٝٓل تٝ ايكطاعات اييت ممهٔ إ تػاِٖ يف ؼكٛ٘ اييت زخًت مٝدٛ تُٚاً ؾصب االغتجُاضات أ٥ َٓاخاً َالٞاالقتكاز ايعطاق
. ايكطاعاتٞ بباق١ٝاـًفٚ ١َٝاىل اضتباطاتٗا االَاٚ ٍٔ ضأؽ املاٜٛ يف ته١ًَٝٔ خالٍ َػاُٖتٗا ايفع
.ٞ االقتكاز ايعطاق،ٟ املٓار االغتجُاض،عٜٛٓ ايت: ١ٝايهًُات املفتاس
Abstract
This study aims to analyze the nature and volume of FDI inflows to Iraq during the period between
2003 and 2014 with reference to its importance in diversifying sources of income and reduce the risk of
over-reliance on oil revenues, which exceed 97% of total public revenues.
The study showed that the lack of pre-drawn strategy and prevented in attracting domestic and
foreign investment without making the Iraqi economy a favorable climate to attract investment or
directing those investment which entered to the sectors that are capable to contribute to the achievement
of a genuine development through their effective contribution to capital formation and to its connections
with the front and rear rest sectors.
Keywords: Diversification, investment environment, Iraqi economic.
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املكسَ١
تتٛقف داشب ١ٝا ٟاقتكاز ي الغتجُاضات احملًٚ ١ٝاالدٓب ١ٝعً ٢تهاٌَ فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ االغاغٚ ١ٝاملذلابط ١فُٝا بٗٓٝا سٝح
إ بعض ٖص ٙايعٛاٌَ اقتكاز ١ٜقطف ١أ ٚتػٜٛكٚ ١ٝايبعض األخط ٜعٛز اىل ايػٝاغ ١االغتجُاض ١ٜاملطغٚ ١َٛتٛفط ايٝس ايعاًَ ١املؤًٖ١
ٚايكسض ٠عً ٢ايتشهِ يف ايتكٓٝات اؿسٜجٚ ١املٓار ايكاْٚ ْٞٛايتؿطٜع ٞاملعتُس باالناف ١اىل عٛاٌَ تطتبط بتٛفرل املٓار االَين املالِ٥
يالغتجُاضاتٚ .ال ٜتشكل نٌ شيو اال َٔ خالٍ تٛفرل بَ ١٦ٝؤغػات ١ٝتٓافػ ١ٝتكسّ ايتػٗٝالت ٚايتشفٝعات االغتجٓا ١ٝ٥بؿهٌ
ٜفٛم تًو املكسَ َٔ ١غرلٖا َٔ ايس.ٍٚ
نُا لس إ ؼكٝل ايتٜٓٛع يف َكازض ايسخٌ ٖ َٔ ٛبني اِٖ االٖساف اييت تػع ٢اىل بًٛغ٘ ايس ٍٚايٓاَ َٔ ١ٝخالٍ بطْاَر
ايتشطٜط االقتكازٚ ٟايػٝاغٚ ٞفتح فاالت االغتجُاض اَاّ املػتجُط ٜٔاألداْب باغتجٓا ٤بعض ايكطاعات االغذلاتٝذ ١ٝا ٚتًو اييت
متؼ باألَٔ ايك .َٞٛفُٔ املالسغ إ االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملتذٗ ١م ٛايعطام تذلنع يف قطاع احملطٚقات باعتباض ٙايكطاع االنجط
ضبح ٚال ْهاز لس اغتجُاض ادٓب ١ٝيف ايكطاعات اؿ ١ٜٛٝاالخطٖٚ ٣صا ٜعتدل فؿٌ شضٜع يف اغتكطاب االغتجُاضات خاضز قطاع
احملطٚقات ٚبايتاي ٞاقبح َٔ ايهطٚض ٟايتٜٓٛع يف َكازض ايسخٌ ايك َٔ َٞٛخالٍ فتح ايكطاع ايػٝاس ،ٞايعضاع ،ٞايبٓاٚ ٤قطاع
اـسَات اَاّ املػتجُط ٜٔاالداْب َع تطبٝل غٝاغات فعاي ١تػُح بايتٛادس يف أغٛام عاملٚ ١ٝفل تٓٛع َبين عً ٢إزاض ٠املداطط
ٚايتكًٝل َٔ زٚض ايسٚي.١
 -1فطن ١ٝايبشح :عسّ ٚدٛز اغذلاتٝذَ ١ٝطغَ ١َٛػبكاً يف دصب االغتجُاضات احملًٚ ١ٝاالدٓب ١ٝساٍ ز ٕٚدعٌ االقتكاز ايعطاقٞ
َٓاخاً َالُ٥اً ؾصب االغتجُاضات ٚنعف يف تٛد ٘ٝاالغتجُاضات م ٛايكطاعات االغذلاتٝذ ١ٝاييت َٔ ؾأْٗا تٜٓٛع االقتكاز
ايطٜع ٞايعطاق.ٞ
 -2أُٖ ١ٝايبشح :تأت ٢أُٖ ١ٝايبشح َٔ سس ٠ايتٓافؼ ايصٜ ٟؿٗس ٙايعامل َٓص بسا ١ٜايكطٕ ايتاغع عؿط عً ٢اغتكطاب ضؤٚؽ
االَٛاٍ االدٓب ١ٝملا شلا َٔ اثط إداب ٞيف دًب املعاٜا ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝايتكٓٝات ٚاملعاضف االزاضٚ ١ٜايتٓع ١ُٝٝاىل داْب قسضتٗا عً٢
اسساخ تػرلات ٖٝهًْٛ ١ٝع ١ٝيف االقتكاز ايٛطينٚ ،ملا ي٘ َٔ زٚض ٖاّ يف تػطٜع ايتُٓ ١ٝيف عس ٠فاالت س.١ٜٛٝ
َ -3ؿهً ١ايبشح :عً ٢ن ٤ٛاالعتُاز املتعاٜس يًس ٍٚعً ٢ادتصاب االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠نطافس َِٗ يسمي ١َٛايعًُ١ٝ
ايتُٓ ،١ٜٛتأت ٢اُٖ ١ٝايتٜٓٛع ايكطاع ٞيف االغتجُاضات االدٓب ١ٝيًدطٚز َٔ زا٥ط ٠خطط االعتُاز ايؿب٘ نً ٢عً ٢االٜطازات
ايٓفطٚ ١ٝباألخل يف ايعطام ،سٝح ٜؿهٌ ٖصا ايٛنع تٗسٜساً يالقتكاز ايٛطينٚ .اْطالقاً مما غبل تتبازض اىل اشٖآْا االؾهاي١ٝ
ايتاي ٌٖ :١ٝايتٜٓٛع يف َكازض ايسخٌ ٜػِٗ يف ؼػني داشب ١ٝاالغتجُاضات االدٓب ١ٝيف ايعطام؟
عً ٢نٖ ٤ٛصا اإلؾهايْٗ ،١ٝسف َٔ ايبشح االداب ١عً ٢ايػؤايني ايتايٝني:
 ٌٖ ايتٜٓٛع يف اؾهاٍ ايكطاعات االقتكازٜٓ ١ٜعهؼ إهابٝاً عً ٢داشب ١ٝاالغتجُاض األدٓيب يف ايعطام؟
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َ اٖ ٞاِٖ االغذلاتٝذٝات ٚايػٝاغات اييت ميهٔ إ تطفع َٔ داشب ١ٝاالغتجُاض ١ٜاىل ايعطام ٚتٛدٗٗٝا باالػاٙ
ايكشٝح يتكًٌ َٔ كاطط االقتكاز ايطٜعٞ؟
 -4أٖسف ايسضاغ :١تتُجٌ اٖساف ايبشح يف تٛنٝح ايسٚض االغاغ ٞملدتًف ايػٝاغات ايعُ ١َٝٛيف خًل اضنَٓ ١ٝاغبَٓٚ ١ار
اغتجُاض ٟممٝع ٜػُح بتشػٔ املٓار االغتجُاض ٟيف ايعطام ٚظٜاز ٠ايتسفكات املاي ١ٝاالدٓب ١ٝاي .٘ٝنُا ْػتعطض اُٖ ١ٝاتباع
ايسٚي ١اغذلاتٝذَ ١ٝال ١ُ٥يذلٜٚر االغتجُاض ٚتٛد ٘ٗٝبايكٛض ٠املطًٛب ١نإسس ٣ايسعا ِ٥االغاغ ١ٝيالْسَاز يف االقتكاز
ايسٚي.ٞ
َٗٓ -5ذٖٝٚ ١ٝهً ١ٝايبشح ٜ :عتُس يف ايسضاغ ١اؿاي ١ٝعً ٢املٓٗر ايٛقفف ٞايتشًًٝفٚ ٞشيفو يًتعفطف عًف ٢سذفِ ٚاػاٖفات
االغتجُاض األدٓيب املباؾطٚ .يإلداب ١عً ٢االغٚ ١ً٦االملاّ باملٛنٛع َٔ نٌ دٛاْب٘ قػفُٓا ٖفصا ايبشفح اىل أضبعف ١قفاٚض ٖفٞ
ناالت:ٞ
احملٛض اال :ٍٚايب ١٦ٝاالغتجُاض ،ٟاملفٗٚ ّٛاملكَٛات.
احملٛض ايجاْ :ٞايتٜٓٛع ايكطاعٚ ٞاؾػطايف يالغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠يف ايعطام
احملٛض ايجايح :االدطا٤ات املعتُس ٠يًػٝاغ ١االغتجُاض١ٜ
 -6ايساضغات ايػابك : ١تٛدس ايعسٜس َٔ ايسضاغات عً ٢املػت ٣ٛايعاملٚ ٞاإلقً ُٞٝيبشح َػأي ١اإلغتجُاض األدٓيب املباؾط ،متٝعت
ٖص ٙايسضاغات بايتٓٛع يف طبٝعتٗا َٓٚاٖذٗا املػتدسَ ،١فُٝا ْ ًٜٞتططم يُٓاشز َٔ ٖص ٙايسضاغفات ٚشيفو بػفطض ايٛقفٛف
عًَ ٢ا مت ايتٛقٌ إيْ َٔ ٘ٝتا٥ر يف ٖصا اجملاٍ.
أ .يف زضاغف ١ادطاٖفا َ )Erwin Hazeveld,2010فٔ اؾاَعف ١اشلٛيٓسٜف ١بعٓفٛإ

Emerging Sovereign

ٚ Quant Strategyاييت ٖسفت يكٝاؽ ٚؼً ٌٝإزاض ٠كاطط اال٥تُإ ايػٝاز ٟعً ٢أغاؽ ْعطٜفThe theory of ١
 )contingent claims analysis(CCAبني ايباسجني اثط املداطط ايػٝاغ ١ٝعً ٢االغتجُاض االدٓيب املباؾفط ٚامجاشلفا
يف منٛشز نُ ٞقسز.
ب .زضاغ ١ايٓعط ١ٜاالقتكاز ١ٜيآلثاض ايٓاػ ١عً ٢اإلغتجُاض األدٓيب املباؾط عً ٢ايسٚي ١املهٝف ١تطدع إىل بسا ١ٜايػتٓٝات َٔ ايكطٕ
املان ٞلس شيو يف عٌُ َانسٚقاٍ) (MacDougall, 1960ايص ٟسفا ٍٚاختبفاض تٛظٜفع ايعٜفاز ٠اؿسٜف ١يف اإلغفتجُاض
األدٓيب بططٜك ١ؼً ٌٝايتٛاظٕ اؾع ٞ٥املكاضٕٚ .قس تٛقٌ َانسٚقاٍ )1960 ،إىل إٔ تسفل ضأؽ املاٍ األدٓيب ٜؤز ٣إىل ظٜاز٠
اإلْتاد ١ٝاؿس ١ٜيًعاٌَ ْٚكل اإلْتاد ١ٝاؿس ١ٜيفطأؽ املفاٍ يف ايكطفط املهفٝفG.D.A MacDougall (1960) : .
The benefits and costs of private investment from abroad : A theotrical approach,
Volume 36, Issue 73.
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ت .غايه ٞغعاز  :)2011زٚض ايػٝاغ ١ااملاي ١ٝيف دصب األغتجُاض االدٓيب املباؾط ،زضاغ ١بعض ز ٍٚاملػطب ايعطب ،ٞضغاي١
َادػترل داَع ١تًُػإ ،اؾعا٥ط .ضنعت ٖص ٙايطغاي ١عً ٢االُٖ ١ٝاـاق ١اييت ميهٔ إ تك ّٛبٗا ايػٝاغ ١املايٝفَ ١فٔ خفالٍ
ازٚاتٗا املدتًفٚ ١غاق َٔ ١خالٍ االْفام ايعاّ يف دصب االغتجُاض االدٓيب املباؾط يف اثٓإ َٔ بًسإ املػطب ايعطبف ٞتفْٛؼ
ٚاؾعا٥ط) ٚبٓٝت ايعالق ١بني ايػٝاغ ١املايٚ ١ٝاالغتجُاض االدٓيب املباؾط ٚقسضتٗا يف دصب االغتجُاض ٚتٛد ٘ٗٝبايكٛض ٠املطًٛبف١
عٓس ضغِ ايػٝاغات االغتجُاض ١ٜاملٓاغب ١بعٝساً عٔ ايعٛاٌَ ايػٝاغٚ ١ٝاملكٛٝز املػبك.١

 .1ايب ١٦ٝاالغتجُاض ،١ٜاملفٗٚ ّٛاملكَٛات
.1.1

َفٗ ّٛاالغتجُاض األدٓيبٜ :ؿهٌ االغتجُاض األدٓيب املباؾط اِٖ ايكٓٛات اؿسٜج ١يف سطن ١ضؤٚؽ االَٛاٍ

االدٓب ١ٝم ٛاـاضز ٚشيو َٔ خالٍ تأغٝؼ ؾطن ١ا ٚؾطا ٤نً ٢ا ٚدع ٞ٥يٛسسات قٓاع، ١ٝخسَات ١ٝا ٚظضاع ١ٝيف
زٚي ١ادٓب.١ٝ
نُا تعطٜف االغتجُاض األدٓيب املباؾط سػب تكطٜط االَِ املتشس ٠يًتذاضٚ ٠ايتُٓ ٖٛ »UNCTAD« ١ٝاالغتجُاض ايصٟ
وت ٟٛعً ٢عالق ١ط ١ًٜٛاالدٌٜٚ ،عهؼ املكًش ١ايسا ١ُ٥بني املػتجُط َٚؤغػ ١االغتجُاض يف ايسٚي ١املهٝفَ ١ع نطٚض٠
اؿك ٍٛعًَ ٢ا ال ٜكٌ عٔ  َٔ %10األغِٗ ايعاز ١ٜأ ٚايك ٠ٛايتكٜٛت ١ٝيًُؤغػ ١يف اـاضزٚ .1تتفل املؤغػات ايسٚي١ٝ
مجٝعٗا يف ْعطتٗا يالغتجُاض األدٓيب املباؾط ن ْ٘ٛتسفل يطأؽ املاٍ عً ٢زٚي ١غرل ايسٚي ١قاسب ١ضأؽ املاٍ ،بػطض إْؿا٤
َؿطٚع ط ٌٜٛاألدٌ ٜتٛىل املػتجُط إزاضت٘ نًٝا أ ٚدعٝ٥ا ٚشيو خسَ ١شلسف٘ املتُجٌ يف ؼكٝل ايطبح.2
.1.2

االغتجُاض املباؾط ٚغرل املباؾط :ميهٔ ايتُٝٝع بني منطني َٔ االغتجُاض اعتُازاً عً ٢آي ١ٝتٛظٝف تًو االَٛاٍ،

فٝعتدل االغتجُاض َباؾطا عٓسَا تك ّٛإسس ٣املؤغػات أ ٚاملػتجُط ٜٔبؿطاٚ ٤متًو األق ٍٛايطأزلاي (١ٝاآلالت،
املعسات...اخل )أ ٚاملؿاضن ١يف تأغٝؼ االغتجُاضات ايطأزلاي ١ٝنؿطنات املػاُٖ ١أ ٚؾطنات ايتهأَ) ٚيف ٖص ٙاؿاي١
ٜه ٕٛيًُػتجُط سك ١تؤًٖ٘ يًُؿاضن ١باإلزاض ٠أ ٚايتأثرل عً ٢قطاضات إزاضتٗا .3أَا االغتجُاض غرل املباؾط فٜٗ ٛتعًل
بؿطا ٤املػتجُط ٜٔيألغِٗ ٚايػٓسات ٚاألٚضام املاي ١ٝبٗسف املهاضب ،١أَا عالقٖ ١ص ٙايف َٔ ١٦املػتجُطَ ٜٔع ايؿطنات
اييت ٜؿذل ٕٚأغُٗٗا أ ٚغٓساتٗا فٗ ٞعالق ١غرل َباؾط ٠سٝح ال ٜه ٕٛيًُػتجُط زٚضا َؤثطا يف قطاضات ايؿطن .4١نُا
_____________________________________________________________________________________________
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عطف قٓسٚم ايٓكس ايسٚي ٞالغتجُاض االدٓيب بأْ٘ َباؾط سني ميتًو املػتجُط  )%10أ ٚانجط َٔ أغِٗ اسسَ ٣ؤغػات
األعُاٍ ،عً ٢إٔ تطتبط ٖص ٙاملًه ١ٝبايكسض ٠عً ٢ايتأثرل عً ٢إزاض ٠املؤغػ َٔٚ .١شيو ٜتهح إٕ االغتجُاض األدٓيب ٖٛ
اغتجُاض سكٝك ٞط ٌٜٛاألدٌ يف أق ٍٛإْتادٜٚ ،١ٝعين نُٓاً إٕ املػتجُط االدٓيب مياضؽ زضد َٔ ١َُٗ ١ايتأثرل يف إزاض٠
املؿطٚع املكاّ يف بًس آخط غرل بًس ٙأالّ.1
.1.3

َفٗ ّٛايب ١٦ٝاالغتجُاض -:١ٜايب ١٦ٝاالغتجُاض ٖٞٚ ١ٜايب ١٦ٝاييت تتٛفط فٗٝا َػتًعَات االغتجُاض ٚاييت تتٝح

يًُػتجُطٚ ٜٔضداٍ االعُاٍ اَهاْ ١ٝا ٚفطق ١اغتجُاض اَٛاشلِ يف افهٌ فطق ١اغتجُاض ١ٜاغتٓازا اىل ايسضاغات املاي١ٝ
ٚاالقتكاز ١ٜاييت ػط َٔ ٟقبٌ املتدككني شلص ٙايفطم ٚتتأثط ايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜيسٚيَ ١ا مبا وٝط بٗا َٔ ايس ٍٚاالقً١ُٝٝ
مبُا ف ٗٝا َٔ َكَٛات َؿذع ١يالغتجُاض ا ٚعٛاٌَ َؤثط ٠بؿهٌ غًيب عً ٢عًُ ١ٝاالغتجُاض عَُٛا فإ شيو ٜؤثط يف ايب١٦ٝ
االغتجُاض ١ٜيًسٚي ١اش الميهٔ إ ته ٕٛبعٝس ٠عٔ ايتأثط باحملٝط االقًٚ ُٞٝالغُٝا تٛدس عالقات اقتكازَ ١ٜع ٖص ٙايسٍٚ
ٚنصيو فإ ايتأثط ٚايتأثرل ٜكبح َتبازٍ ٚيهٔ ايسٚي ١االق ٣ٛغٝاغٝا ٚاقتكازٜا تهَ ٕٛؤؾط ٠يف ايططف اآلخط بؿهٌ
اندل ٚقس ٜه ٕٛايتأثرل اهاب ٞا ٚغًيب ٚبايتاي ٞفإ ايكطاضات ايػٝاغٚ ١ٝبايتاي ٞاالقتكاز ١ٜغٝه ٕٛشلا االثط ايٛانح يف
تُٓ ١ٝاالغتجُاضات ٚمبا ٜٓعهؼ بؿهٌ اهاب ٞعً ٢االقتكاز ايٛطينٚ .تطتبط ايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜبكًٚ ١ثٝك ١بجالخ
فُٛعات ضٝ٥ػ َٔ ١ٝاحملسزات ٖٞٚ ،فُٛع ١املتطًبات األغاغٚ ١ٝاييت تؿتٌُ عًَ ٢ؤؾط االغتكطاض االقتكاز ٟايهًٞ
َٚؤؾط ايب ١٦ٝاملؤغػَٚ ١ٝؤؾط ب ١٦ٝأزا ٤األعُاٍٚ ،فُٛع ١ايعٛاٌَ ايهآَٚ ١اييت تؿتٌُ باالغاؽ عًَ ٢ؤؾطات سذِ
ايػٛم ٚاملٛاضز ايبؿ طٚ ١ٜايطبٝعٚ ١ٝنصيو عٓاقط ايتهًفٚ ،١اخرلاً فُٛع ١ايعٛاٌَ اـاضد ١ٝاإلهابَ ١ٝجٌ َؤؾطٟ

اقتكازٜات ايتهتٌ ٚعٛاٌَ ايتُٝع ٚايتكسّ ايتهٓٛيٛد.2ٞ
إٕ ايب ١٦ٝاالغتجُاض ١ٜيف أ ٟفتُع تعتدل ايسعاَ ١ايطٝ٥ػ ١يتطٛضٚ ٙضق ،٘ٝألْٗا تعٌُ بؿهٌ ضٝ٥ػ ٞعً ٢تكً ٌٝسس ٠ايفذ٠ٛ
االقتكازٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيًسٚ ٍٚقٛالً إىل املػاض ايص ٟتٛقًت إيٗٝا ايس ٍٚاملتكسَٚ ،١يهٔ باملكابٌ نٜ ٞتشكل شيو اشلسف
املٓؿٛز البس َٔ ٚدٛز إزاض ٠غً ١ُٝيالقتكاز ايهًٚ ،ٞبٓ ١ٝأغاغَ ١ٝعكٛيٚ ،١سس أزْ َٔ ٢ايطأزلاٍ ايبؿطٚ ،ٟقسض َٔ
ايتطٛض يف ايكطاع املايٚ ،ٞبصيو ن ٞتتٛفط ٖص ٙاملطايب احملفع ٠يالغتجُاض ْه ٕٛأَاّ َفٗ ّٛأٚغع يًب ١٦ٝاالغتجُاضْ ١ٜطًل
عً ٘ٝباملٓار االغتجُاضٜٚ ٟككس ب٘ :فُٛع َٔ ١ايعٛاٌَ اييت تؿهٌ ايب ١٦ٝايعاَ ١االقتكازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝايجكاف١ٝ
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ٚايكاْٚ ١ْٝٛاييت تؤثط بططٜكَ ١باؾط ٠أ ٚغرل َباؾط ٠يف أزا ٤االغتجُاض ٚضعٝت٘ نايػٝاغات االقتكازٚ ١ٜاألٚناع االدتُاع١ٝ
ٚاإلطاض ايكاْٚ ْٞٛاإلزاضٚ ٟاملؤغػ ٞايص ٟوهِ االغتجُاضات.1
ٚيتك ِٝٝاملٓار االغتجُاض ٟاُٖ ١ٝخاق ١تتُجٌ أُٖٗا:2
•

تٛع ١ٝاؾٗات املػٛ٦ي ١عٔ تؿذٝع االغتجُاض يف ايسٚيٚ ١تعطٜفٗا مبٛقع ايسٚيْٚ ١كاط قٛتٗا ٚنعفٗا بؿهٌ تٓافػٞ
َٚػتُط نُٔ دػطافٝا االغتجُاضات األدٓب ١ٝيف املػتكبٌ.

• املػاعس ٠عً ٢ظٜاز ٠قسض ٠ايسٚي ١املعٓ ١ٝعًَٛ ٢ادٗ ١املٓافػ ١ايسٚي ١ٝيف فاٍ أغتكطاب ايتسفكات ايطأزلاي.١ٝ
• املػاُٖ ١يف قٝاغ ١ايػٝاغات االغتجُاض ١ٜاشلازف ١يتُهني االقتكاز املعين َٔ اَتالى َٝع ٠تٓافػَ ١ٝػتُط.٠
.1.4

اُٖ ١ٝايتٜٓٛع ايكطاع ٞيف دصب االغتجُاض األدٓيب املباؾط ٜ :عس ايتٜٓٛع ايكطاع ٞيف ايفطم االغتجُاضَٔ ١ٜ

االَٛض اييت تعٜس َٔ داشب ١ٝايس ٍٚايٓاََٗٓٚ ١ٝا ايعطام يالغتجُاضات ٜٚععظ َهاْتٗا َٓاطل دػطاف ١ٝتتٓافؼ عًٗٝا ندل٣
ايؿطنات املتعسز ٠اؾٓػٝات ٚاملػتجُط ٜٔيف ايعامل  .إ ايتٜٓٛع يف االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠سػب ايكطاعات
ٚباـكٛم يف ايكطاع ايعضاع ،ٞايطاق ،١االدٗع ٠االيهذلٚ ١ْٝٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتكاٍ ٜتطًب اقتٓام ايفطم
االغتجُاض ١ٜايساخًٚ ١ٝاـاضد ١ٝبٗسف تعع ِٝاالضباح ٚتكً ٌٝاملداطط .فايذلنٝع عً ٢قطاع احملطٚقات ز ٕٚاالغتفازَٔ ٠
فتح ايكطاعات اؿ ١ٜٛٝاالخطٜٓ ٣عهؼ غًبا عًَ ٢كازض ايسخٌ االقتكاز.ٟ
أؾاضت بعض ايسضاغات إىل إٔ أِٖ ٚغ ١ًٝإىل االغتفاز َٔ ٠ايتٓٛع ايكطاع َٔ ٞاإلغتجُاض األدٓيب املباؾط ٖ َٔ ٛخفالٍ اآلثفاض
اـاضد ١ٝإلْتؿاض ايتكٓ ١ٝايعايْ ١ٝتٝذ ١عس ٠اغباب ،األ ٍٚإٔ ايتهٓٛيٛدٝا األدٓبٝف ١غايبفًا ال تهفَ ٕٛتفٛفط ٠قًٝفاًٚ .ثاْٝفًا إغفتدساّ
ايتهٓٛيٛدٝا اؾسٜسٜ ٠طتبط بسضد ١عاي َٔ ١ٝاملداطط ،فٛدٛز ايؿطنات األدٓبٚ ١ٝإغتدساَٗا شلص ٙايتهٓٛيٛدٝا ٜعٜفٌ ٖفص ٙاملدفاطط.
ثايجاً :ايؿطنات األدٓب ١ٝبطبٝعتٗا شلا ايكسض ٠عً ٢اإلْتاز ايهفبرل ٚبايتفاي ٞخًفل ٚٚففٛضات اإلْتفاز ايهفبرل ٚبايتفاي ٞميًهٗفا ؼطفِٝ
االستهاض ايساخًٚ ٞدعٌ ايػٛم أنجط تٓافػٚ ١ٝنفا.٠٤
مما ال ؾو ف ٘ٝإ دصب االغتجُاضات م ٛايعطام ٜتطًب ازاضَٚ ٠تابع ١زقٝكٚ ١ادٗع ٠سه ١َٝٛؽًل فطم االغتجُاضات يف
مجٝع ايكطاعات ٚتػٌٗ ايكعٛبات ٚتعضع ايجك ١مما ٜػُح عً ٢املس ٣ايطْ َٔ ٌٜٛكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٝات اؿسٜجف ١مف ٛايسٚيف١
املهٝفٜٚ .١دلظ َٔ بني فُٛع ١ايعٛاٌَ املؤثط ٠يف دصب االغتجُاض االدٓيب اُٖ ١ٝاالغتكطاض ن ٕٛإ عسّ تٛفط ٙيف ايب٦ٝف ١االغفتجُاض١ٜ
ٜسفع ايهجرل َٔ املػتجُطٚ ٜٔايؿطنات املتعسز ٠اؾٓػٝات يًتفهرل دسٜا يف تػرل َهإ تٛادسِٖ ٚاشلطٚب بطؤٚؽ اَٛاشلِ مَٓ ٛاطل
9
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انجط اغتكطاضا .فاالغتكطاض ايػٝاغٚ ٞاالقتكازٜ ٟػِٗ يف ظٜاز ٠أدتصاب االغتجُاضات االدٓب ١ٝاَا اقتكازٜات ايس ٍٚاملػًكٚ ١ايفيت
متاضؽ اؿُا ١ٝ٥اؾُطنٚ ١ٝتػٔ ايكٛاْني ايطاضز ٠يالغتجُاض فٗ ٞز ٍٚتفتكط يالغتكطاض ٚال ميهٔ إ ؽًل َٓار اغتجُاض ٟممٝع.1
ميهٔ تًدٝل اِٖ ايعٓاقط االغتكطاض نُٔ فُٛعات تؿهٌ املٓار االغتجُاض ٟيف ايبًس املهٝف  ٖٞٚناالت: ٞ
 .1.4.1فُٛع ١ايعٓاقط االقتكاز : ١ٜتًعب فُٛع ١ايعٓاقط االقتكازٚ ١ٜاملتُجً ١يف سذِ ايػٛم ايساخً ٞاىل داْب تٛفط ايبٓ١ٝ
ايتشتْٛٚ ١ٝع ١ٝايٓػٝر ايكٓاعَٚ ٞس ٣تطٛض ايكطاع املاي ٞزٚضا نبرل يف ايتأثرل عً ٢قطاضات املػتجُطٚ ٜٔايؿطنات املتعسز٠
اؾٓػٝات يف ايسخٖٓٚ . ٍٛاى عٓاقط أخط ٣شات طابع اقتكازَ ٟه ١ّْٛشلصا املٓار َجٌ :تٛادس ايعُايٚ ١ايهفا٤ات ٚتهًف١
ايعٌُ ٚأُّٖ ١ٝايبشح ٚايتطٜٛط.
 .1.4.2فُٛع ١ايعٓاقط ايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاعٜ : ١ٝعس االغتكطاض ايػٝاغ َٔ ٞابطظ ايعٓاقط ٚاالنجط تأثرلا عً ٢سطن ١ضؤٚؽ
االَٛاٍ ٚيصيو لس فُٛع َٔ ١املؤغػات ايسٚي ١ٝتكسض فُٛع َٔ ١املؤؾطات ايسٚي ١ٝملػح ٚؼً ٌٝاملداطط ايػٝاغ١ٝ
ٚاعطاْ ٤عط ٠ؾاًَ ١يًُػتجُط ٜٔس ٍٛاملٓاطل اؾػطاف ١ٝاييت تؿهٌ خطط عً ٢املؿاضٜع االغتجُاض ١ٜخاق ١يف نٌ عامل ٜؿٗس
ايهجرل َٔ ايجٛضاتٜٚ .عس ايفػاز االزاض َٔ ٟاِٖ ايعٓاقط ايطاضز ٠يالغتجُاضات االدٓب.2١ٝ
 .1.4.3فُٛع ١ايعٓاقط ايكاْٜ : ١ْٝٛته ّٕٛاملٓار ايكاْ َٔ ّْٞٛفُٛع ايكٛاعس ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜٓلّ عًٗٝا قاْ ٕٛاالغتجُاض يف ايسٚي١
املهٝفٚ ١يف ايكاْ ٕٛايسٚي ٞفُٝا ٜتعًّل باالتفاقٝات ايجٓا ١ٝ٥يالغتجُاض ٚاييت شلا تأثرل نبرل يف اغتكطاب االغتجُاض األدٓيبَٔٚ .
بني اِٖ ٖص ٙايكٛاعسْ ،عاّ محا ١ٜاملػتجُط ٜٔاالداْب ،محا ١ٜاملًه ١ٝايفهطْٚ ،١ٜعاّ اؾُاضى ٚايتؿطٜع ايهطٜيبّْ ،عع املًه١ٝ
ٚايهُاْات يف تأَني االغتجُاض نسّ املداطط غرل ايتذاضٚ ١ٜتػ ١ٜٛايٓعاعات املتعًّك ١باالغتجُاضٚ .قس ته ٕٛايكٛاْني قفعات اٚ
قٛٝز سكٝك ١ٝطاضز ٠يالغتجُاض األدٓيب املباؾط.

 .2ايتٜٓٛع ايكطاعٚ ٞاؾػطايف يالغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠يف ايعطام بني 2014-2003
.2.1

اُٖ ١ٝايتٓٛع ايكطاعٞ

إ ايتٓٛع ايكطاعٜ ٞعس يف ايٛقت اؿاي ٞنطٚض ٠البس َٓٗا يف ظٌ اؿاد ١اىل تٓفٛع املفٛاضز االقتكفاز ١ٜبعٝفساً عفٔ ايفٓفط
ٚغاق ١إ ٖصا ايكطاع اثبت اْ٘ غرل قازض عً ٢تأغٝؼ ضٚابط اَاَٚ ١ٝخًفَ ١ٝع باق ٞايكطاعات االقتكاز ١ٜا ٚتٛظٝفف ففطم عُفٌ
_____________________________________________________________________________________________

as Protectionist Devices : Rules of Origin,

Anne 0. Krueger (1993): Free Trade Agreements

1

NBER WORKING PAPER SERIES, No. 4352, Massachusetts, USA, p. 23.
2

, Mohsin Habib, and Leon Zurawicki: (2002): "Corruption and foreign direct investment." Journal

of international business studies, vol. 33, issue 2, p309.
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تتٓاغب َع َػاُٖت٘ يف ايٓاتر ايٛطين .يصا فإٔ ٖصا ايتٓٛع يالقتكاز ٜعتدل َسخالً فاعالً يتعُٝفل ايففطم املتاسف ١اَفاّ االغفتجُاضات
احمل ًٚ ١ٝاالدٓبَ ١ٝع تعاٜس فطم ايكطاعات االخط َٔ ٣قٓاعٚ ١ٝظضاعٚ ١ٝاـفسَات ايػفٝاس ١ٝباعتباضٖفا ايطنفا٥ع االغاغف ١ٝيتٛغفٝع
ايفطم املتاس.١
ٜعطف ايبعض ايتٓٛع االقتكاز ٟباْ٘ عًُ ١ٝتسضه ١ٝيتٜٓٛع َكازض ايسخٌ بُٓٝا ٜط ٣آخط ٕٚباْٗفا عًُٝف ١تطانُٝف ١يعٜفاز٠
َػاُٖ ١ايكطاع ايكٓاعٚ ٞايكطاع اـسَ ٞيف ايٓاتر االمجايٜٚ ،ٞعطف بؿهٌ عاّ عً ٢اْ٘ تكً ٌٝاالعتُاز عً ٢املٛضز ايٛسٝس ايٓفط)
ٚاالْتكاٍ إىل َطسً ١تك ١ٜٛايكاعس ٠ايكٓاعٚ ١ٝايعضاعٚ ١ٝخًل قاعس ٠اْتادَ ٖٛٚ ١ٝا غٝؤز ٟاىل بٓا ٤اقتكفاز ٚطفين غفًٜ ِٝتذف٘ مفٛ
االنتفا ٤ايصات ٞيف انجط َٔ قطاع اْتاد.1ٞ
ٚتتطًب عًُ ١ٝتٜٓٛع ايكطاعات االْتاد ١ٝيف االقتكازات ايطٜعٚ ١ٝنع خطط ٚبطاَر َهجف ١الغتػالٍ املعاٜا املتاس ١يتٓفٛع
اشلٝهٌ االقتكازٚ ٟؼكٝل تَُٓ ١ٝػتُطٚ ٠تكًٝل سذِ املداطط املطتبط ١عٔ االعتُاز عًَٛ ٢ضز اقتكازٚ ٟسٝفسٜٚ .2فؤز ٟايتٓفٛع
االقتكاز ٟاىل فُٛع َٔ ١االثاض اييت َٔ ابطظٖا:3
ٜ .2.1.1ؤز ٟايتٓٛع االقتكاز ٟاىل تكً ٌٝاملداطط اييت ٜتعطض ايٗٝا اشلٝهٌ االْتادْ ٞتٝذ ١االعتُاز عًَٛ ٢ضز ٚاسس يف متٌٜٛ
ايٓفكات ايعاَ ١يًسٚي.١
 .2.1.2االعتُاز عً ٢ايكازضات ايٓفطٜ ١ٝؤز ٟاىل اضتفاع ق ١ُٝايعًُ ١احملً ١ٝقٝاغاً بايعًُ ١االدٓبٚ ١ٝبايتايٜ ٞكٛز اىل اضتفاع اغعاض
ايػًع احملً ،١ٝمما ٜؤز ٟاىل انفاض قسضتٗا ايتٓافػ ١ٝيف االغٛام ايعامل.١ٝ
 .2.1.3ايتٓٛع يف ايكطاعات االقتكازٜ ١ٜؤز ٟاىل تكً َٔ ٌٝخطط االْهؿاف االقتكاز ٟايٓاتر عٔ االعتُاز عً ٢غًع ١تكسٜط١ٜ
ٚاسس ٠بسالً َٔ االعتُاز عً ٢قاعس ٠تكسٜطَ ١ٜتٓٛع.١
ٜ .2.1.4ػاِٖ ايتٓٛع االقتكاز ٟاىل سسٍ نبرل يف اغتٝعاب ضأؽ املاٍ ايبؿطٚ ٟظٜاز ٠اْتادٝت٘ عً ٢ايعهؼ َٔ قطاع االغتدطاز
ايٓفط ٞايص ٟال ٜٛظف اال قسض قسٚز َٔ ايعُاي ١املاٖط.٠
ٜ .2.1.5ػِٗ ايتٓٛع االقتكاز ٟيف ظٜاز ٠ايك ١ُٝاملهاف ١يف قطاعات االقتكاز ايٛطين املدتًف َٔٚ ١ثِ تػطٜع عًُ ١ٝايُٓٛ
االقتكاز.ٟ
ٜ .2.1.6ػاِٖ ايتٓٛع االقتكاز ٟيف تععٜع ايتهاٌَ االقتكاز ٟبني ايكطاعات َٔ خالٍ تك ١ٜٛايطٚابط بني ايكطاعات االقتكاز.١ٜ

9
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.2.2

االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠خالٍ ايفذلَ ٠ا بني : 2014 -2003

ٖٓايو ايهجرل َٔ ايعٛاٌَ اييت ؼسز سذِ االغتجُاض االدٓيب ايساخٌ ٚاـاضز َٔ ا ٟاقتكاز ٚاييت تتأثط مبذُٛع ١كتًفَٔ ١
ايعٛاٌَ ٚاييت ٜتبا ٜٔتأثرلٖا اعتُازاً عًْٛ ٢ع ايكطاع االغتجُاض ٟاش ٟتتٛد٘ م َٔٚ .ٙٛتًو ايعٛاٌَ َكساض ايهطا٥ب املباؾطٚ ٠غرل
املباؾط ٠ات ٞتفطض عً ٢املؿطٚعات ٚتهايٝف اييت مبهٔ إ ٜتشًُٗا املػفتجُط الغتشكفا ايطخكفٚ ١تػفذَ ٌٝؿفطٚع٘ ٚادفطا٤ات
ايتأغٝؼ َٚس ٣تٛفط ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاالغاغٖ ،١ٝصا باالناف ١اىل فُٛع ١ايعٛاٌَ املطتبط ١باملؤؾطات ايهً ١ٝيالقتكاز املعين َجٌ َعفسٍ
ايُٓٚ ٛايتهدِ االقتكازٚ ٟاغعاض ايفا٥سٚ ٠اغتكطاض غعط ايكطف ٚاْعُ ١ايعٌُ ٚزٚض ايٓكابات يف ؼطٜو ايك ٣ٛايعاًَ.١
بايطغِ َٔ االطاض ايكاْ ْٞٛاملٛسس ايص ٟوهِ مجٝع االغتجُاضات احملًٚ ١ٝاالدٓبٚ ١ٝاملتُجٌ بكفاْ ٕٛاالغفتجُاض ايعطاقف ٞضقفِ
 )13يػٓ ، 2006 ١اال إ ٖصا ايكاْ ٕٛاتاح اجملاٍ يف عسز َٔ فكطات٘ اىل املفانفً ١يف غفبٌ تٛظٝفف تًفو االغفتجُاضات ٚتٛدٗٝفا
بايؿهٌ املطًٛب َٔ خالٍ َٓح املػتجُط اَتٝاظات اناف ١ٝيف قطاعفات َعٓٝف ١نفإٕ تهف ٕٛاغفتجُاضات يف قطاعفات ايبٓف ٢ايتشتٝف١
ٚاالضتهاظ ١ٜا ٚفٗٝا ؾطان ١يالغتجُاض االدٓيب املباؾط َع ايكطاع احملً ٞأ ٚاييت تتٛد٘ بؿهٌ اغاؽ اىل ايكطاع ايكٓاع ٞا ٚايعاع ٞاٚ
اـسَٚ ٞاييت تٛظف اٜس ٟعاًَ ١قً ١ٝنبرل ٠ا ٚتتُٝع مبػت ٣ٛتهٓٛيٛد ٞعاي.ٞ
ٚبايطغِ َٔ ايسٚض ايص ٟعًُ٘ قاْ ٕٛاالغتجُاض يف تٛفرل ايب ١٦ٝاالنجط َال ١ُ٥ي٘ ،اال إ فُٛع ١نبرل َٔ ٠احملسزات نإ شلفا
االثط يف تكٝٝسٚ ٙاييت ميهٔ تؿدٝكٗا يف:1
.2.2.1

نعف يف إدطا٤ات بعض ايسٚا٥ط اؿهٚ ١َٝٛعسّ االغتذاب ١ايػطٜع َٔ ١قبًِٗ يتعٜٚسْا باألضان ٞاملتاس ١مما أز٣

إىل عسّ ٚدٛز قاعس ٠بٝاْات ٚانشٚ ١زقٝك ١يكطع األضان ٞايؿاغط ٠يف احملافعات يعطنٗا نفطم اغتجُاض.١ٜ
.2.2.2

نعف ايٓعاّ املايٚ ٞاملكطيف فُٝا ٜتعًل بإقطاض املػتجُطٚ ٜٔاْعهاغ٘ عً ٢تؿذٝع االغتجُاض .

.2.2.3

قً ١ايتدكٝكات يف املٛاظْ ١االغتجُاض ١ٜيػطض إْؿا ٤ايبٓ ٢ايتشت ١ٝاييت ؼتادٗا املؿاضٜع االغتجُاض. ١ٜ

.2.2.4

عسّ َال ١ُ٥ايتكُ ِٝاألغاؽ يف بعض احملافعات َع َتطًبات ايبٓا ٤اؿسٜح ،نُا إٕ ايتػٝرل َٔ دٓؼ إىل أخط

وتاز إىل فذل ٠ط ١ًٜٛملكازق ١اؾٗات شات ايعالق.١
ٜٛٚنح اؾس )1 ٍٚتطٛض تسفكات االغتجُاضات األدٓب ١ٝاملباؾط ٠يف االقتكاز ايعطاقْٚ ٞػبَ ١ػاُٖٖ ١صا ايتسفل املاي ٞإىل
ايٓاتر احملً ٞاؾُاي ٞيًُس.)2014 – 2003 ٠

9
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اؾس ٍٚضقِ )1
تطٛض االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠ايٛافس ٠م ٛايعطام بني .2014-2003
السنوات

حجم

التدفق

األجنبي المباشر

المالي

لالستثمار

معدل النمو%

نسبة مساهمة االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج

المحمي اإلجمالي %

-

-

2003

5.000.000

0.09

2004

300.000.000

9400

2005

595.300.000

79.7

0.9

2006

383.000.000

-25.7

0.07

2007

979.800.000

953.7

0.9

2008

9.855.700.000

90.9

0.9

2009

9.598.300.000

-93.9

0.93

2090

9.396.200.000

-92.6

0.09

2099

2.082.000.000

49.9

0.99

2092

3.400.000.000

63.3

0.96

2093

5.939.200.000

50.9

0.22

2094

4.789.800.000

-6.8

0.29

املكسض  َٔ :اعساز ايباسجني باالعتُاز عً ٢اسكاٝ٥ات ايبٓو املطنع ٟايعطاق ،ٞايتكاضٜط االقتكاز ١ٜيًػٓٛات .2014-2006
عطفت اغعاض ايبذل ٍٚاضتفاعا ًَشٛظ ابتسا َٔ ٤ايجًح االخرل يػٓ 2009 ١نُا ؼػٔ ايٛنع األَين ٚايػٝاغ ٞيف ايعطام
بعس ادطا ٤االْتدابات ايط٥اغٚ ١ٝبس ٤ايعٌُ ايفعً ٞشل ١٦ٝاالغتجُاض ايٛطٓ٦ٖٝٚ ١ٝات احملافعات ٚاييت متهٓت َٔ اغتكطاب اغفتجُاضات
ادٓبٝففَ ١باؾففط ٠بعففس إٕ ناْففت تففسفكات االغففتجُاض األدففٓيب املباؾففط يف عففاّ  )2003مبكففساض ًَٝ )20فف ٕٛزٚالض ،أقففبشت يف
عاّ  )2004مبكساض  ًَٕٛٝ ) 300زٚالض أَطٜهٚ ٞشيو بػبب اْفتاح االقتكاز ايعطاق ٞعً ٢ايعامل ٚإْٗفا ٤ايعكٛبفات االقتكفاز،١ٜ
يرلتفع بعس شيو إىل  ًَٕٛٝ )515زٚالض عاّ  )2005أ ٟمبعسٍ من )% 71.7 ٛعفٔ ايعفاّ ايػفابل ثفِ انففض يف ايعفاّ ايالسفل
يٝػذٌ َعسٍ من ٛغايب بًؼ ٚ )% 25.7ايص ٟميهٔ تدلٜط ٙبايتسٖٛض يف ايٛنفع االَفين خفالٍ تًفو ايففذلٚ ،٠يف عفاّ )2007
اضتفعت تسفكات ٖصا االغتجُاض يته ًَٕٛٝ )971 ٕٛزٚالض ٚمبعسٍ من )%153.7 ٛعٔ ايعاّ ايػابل.
ؾٗست تسفكات االغتجُاضات االدٓب ١ٝمف ٛايعفطام يعفاَ 2010ٚ 2009 ٞانفهفاً ًَشٛظفاً يتػفذٌ قُٝف)1.598 ١
ًَٝ ) 1.396 ٚاض زٚالضٚ ،بايتاي ٞفإٕ االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠عطفت اْهُاؾا َعتدلا بايٓعط إىل تساعٝات األظَ ١ايعامل ١ٝبايطغِ
َٔ إ ن ٕٛايتدًف اؾع ٞ٥يًذٗاظ املكطيف ايعطا قٜ ٞعس َالشا يطؤٚؽ االَٛاٍ ايفاض َٔ ٠االظَات املاي ١ٝيٝػتعٝس االغتجُاض االدفٓيب
املباؾط ظمخ٘ االهاب َٔ ٞدسٜس يف االعفٛاّ  2013ٚ 2012ٚ 2011يٝػفذٌ  %50.9ٚ %63.3ٚ %49.1عًف ٢ايتفٛاي .ٞثفِ
انفهت ٖص ٙاالغتجُاضات مبعسٍ من ٛغايب  )%6.8يًعاّ ٚ )2014ايفص ٟميهفٔ اضداعف٘ نفصيو اىل تفطز ٟاألٚنفاع االَٓٝف١
ٚاؿطب نس اجملاَٝع اإلضٖاب ١ٝيف ايعسٜس َٔ احملافعات ايعطاق.١ٝ

381

هجلة جاهعة التنویة البشریة  /الوجلد 3.العدد 2.حزیراى  :2102ص ص343-322
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

املكسضَٛ :قع ايبٓو املطنع ٟايعطاقhttp://www.cbiraq.org/SeriesChart.aspx?TseriesID=382 ،ٞ
.2.3

ايتٛظٜع ايكطاع ٞيالغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠ايٛاضز ٠اىل ايعطام

إٔ َٔ ؾإٔ دصب االغتجُاضات االدٓب ١ٝاىل قطاعات قسز ٠يف ايعطام إ ٜؤز ٟاىل تٛفرل َكسض َتذفسز ٚبؿفطٚط دٝفسٙ
يًشك ٍٛعً ٢املٛاضز املاي ١ٝا ٚضؤٚؽ االَٛاٍ األدٓب ١ٝيتُ ٌٜٛبطاَر ٚخطط ايتُٓ ١ٝاش ٜعاْ ٞايعطام َٔ َعهالت َايٝفٚ ١اقتكفاز١ٜ
تعٛز اىل تطن ١اؿطٚب ٚاؿكاض ايسٚيٚ ٞايفػاز املايٚ ٞاالزاضٚ ٟتٓاَت ٖص ٙايعٛاٌَ خالٍ ايػٓٛات ايكً ١ًٝاملان.1١ٝ

تهٗط اسكا٥ات املؤغػ ١ايعطب ١ٝيهُإ االغتجُاض إٔ ايتٛظٜع ايكطاع ٞيًُؿطٚعات االغتجُاض ١ٜاالدٓب ١ٝاملباؾط ٠سػفب
ايتهًففف ١االغففتجُاض ١ٜايففٛاضز ٠إىل ايعففطام يًُففس )2015 – 2011 ٠قففس تطنففعت تًففو االغففتجُاضات يف قطففاع ايعكففاض مبكففساض
ًَٝ )4.896.3اض زٚالضٚ ،ايفٓازم ٚايػٝاس ١مبكساض ًَٝ )1.218.7اض زٚالض ٚقطاع املعازٕ  ًَٕٛٝ )689.2زٚالض ايصٜ ٟهِ

االغتجُاض يف فاٍ ايٓفط اـاّ ،ثِ تًٗٝا سك ١اـسَات املاي ١ٝمبكساض  ًَٕٛٝ )494.4زٚالضٚ ،2بعسٖا تٓشسض تهًفف ١االغفتجُاضات
يًكطاعات األخطٖ َٔ ٣ص ٙاالغتجُاضات سػب َا ميهٔ َالسعتٗا َٔ خالٍ اؾس ٍٚضقِ .)2
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 ،2093مجمة القادسية لمعموم االقتصادية ،المجمد ( ،)98العدد ( )3لعام  ،2096ص .983
2

المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات( ،)2096مصدر سابق ،ص .943
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اؾس ٍٚضقِ )2
تٛظٜع تهًف ١االغتجُاضات ايٛاضز ٠اىل ايعطام سػب ايتٛظٜع ايكطاعٞ
القطاع

تكمفة االستثمارات

العقارات

4896.7

الفنادق والسياحة

9298.7

المعادن

494.4

الخدمات المالية

333.6

االتصاالت

326.8

السيارات

292.9

التخزين

993.5

بناء ومواد البناء

978.7

وسائل النقل

990.9

الورق والطباعة والتغميف

63.6

مركبات اخرى غير السيارات

60.6

الغذاء والتبغ

57.9

اآلالت الصناعية والمعدات واألدوات

45.7

الفضاء

35.2

الفضاء والدفاع

23.4

المنسوجات

98.0

الكترونيات

96.2

حاسبات اآللية ومعدات

93.6

خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعمومات

99.6

الرعاية الصحية

9.6

منتجات استيالكية

7.9

ًَ ٕٛٝزٚالض)

املكسض َٔ :اعساز ايباسجني باالعتُاز عً ٢بٝاْات تكطٜط َٓار االغتجُاض يف ايس ٍٚايعطب ١ٝيعاّ  )2016ايكازض عٔ املؤغػ١
ايعطب ١ٝيهُإ االغتجُاض ٚا٥تُإ ايكازضات ،ايهٜٛت ،م .143
عً ٢ايطغِ مما ٜفذلن٘ املٓطل االقتكاز ٟبٛدٛز اثط َتبازٍ بني ايهفطا٥ب ٚاالغفتجُاض ،اال إ ايفبعض ٜتٛقفع إ ال ٜهفٕٛ
يتؿطٜعات ايهطا٥ب اييت تهُٓٗا قاْ ٕٛاالغتجُاض َُٗا ناْت ؾستٗا ا ٚاغطاٗ٥ا اثط عً ٢االغتجُاضات االدٓبٚ ١ٝغاق ١بػبب ايهجرل
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َٔ املتػرلات ايفاعًَ ١جٌ عسّ اغتباب اؿاي ١االَٓٚ ١ٝتطز ٟايبٓ ١ٝايتشتٚ ١ٝاضتفاع تهفايٝف االْتفاز بكفٛض ٠عاَفٚ ١غفٝاز ٠ايفػفاز
االزاضَ ٖٛٚ ٟا ٜتٝح ايػب ٌٝيًتدًل َٔ آثاض ايهطا٥ب.1
اال إ ٖصا ال ٜٓعهؼ يف ايٛاقع ايكطاع ٞيالغتجُاضات اييت ؾٗست تطنٝعاً م ٛقطاع ايٓفط ،متجٌ يف اؾٛالت االضبع ١املتتاي١ٝ
َٔ تطاخٝل عكٛز اـسَ ١ايٓفط ١ٝعًَ ٢س ٣ثالخ غٓٛات سلًت  َٔ )18اؿك ٍٛايٓفطٚ ١ٝايػاظٜفٚ ١ايطقفع اؾػطافٝف ١مت اعالْٗفا
ٚاسايتٗا ٚايعٌُ بٗا َٔ قبٌ ايؿطنات االدٓب ١ٝايعامل ١ٝاملتعاقس ٠عً ٢عذايَ ١بايؼ بٗا ٚبفذلات ظََٓ ١ٝتكاضب ١دفسا فُٝفا بٗٓٝفا ٚنُفا
ٜات:ٞ
اؾٛي ١االٚىل )4 :سكْ ٍٛفط ١ٝقسميَٓٚ ١تذٚ ١قعت عكٛزٖا بسا ١ٜايعاّ 2010
اؾٛي ١ايجاْ )7 :١ٝسك ٍٛغتَٗٓ ١ا ْفطٚ ١ٝايػابع غاظٚ ٟقعت عكٛزٖا بسا2010 ١ٜ
اؾٛي ١ايجايج )3 :١سك ٍٛغاظٚ ١ٜقعت عكٛزٖا بني سعٜطإ ٚتؿط ٜٔثات2011 ٞ
اؾٛي ١ايطابع )4 :١ضقع سػطاف ١ٝثالثَٗٓ ١ا ْفطٚ ١ٝايطابع ١غاظ ١ٜاًٜت يف أٜاض 2012
ٜٚؤخص عًٖ ٢ص ٙاؾٛالت اْٗا مل تطبط بؿهٌ ٚاقعَ ٞػتشكات ايؿطنات املكاٚي ١بػعط بٝع ايٛظاض ٠يًفٓفط املػفتدطز يف
بًس َجٌ ايعطام ٜعاْ َٔ ٞغ ٤ٛاالزاض ٠املاي ١ٝيًسٚي ١باعتُاز َٛاظْتٗا املاي ١ٝايػٓ ١ٜٛعً ٢ايعا٥سات ايٓفط ١ٝبٓػفب ١عايٝف ١دفساً عٓفسَا
تٓدفض االغعاض اىل َػت ٣ٛسطز التهف ٞف ٘ٝايعا٥سات يتػسٜس ٖص ٙاملػتشكات.2
تؿرل ايٓعط ١ٜاالقتكاز ١ٜاىل ٚدٛز عالق ١ططز ١ٜبني َتػرل ٟاالغتجُاض االدٓيب املباؾفط ٚمنف ٛايكطفاع ايكفٓاع ٞيف ايبًفسإ
املهٝف ١يتًو االغتجُاضات ،اال اْ٘ يف ايعطام تعٗط زضاغ ١نُ ١ٝعسّ تأثط ايكطاع ايكٓاع ٞيف ايعفطام بتفسفكات االغفتجُاض االدفٓيب
املباؾط ايساخً ١اىل ايبًس ٚناْت ايعالق ١عهػٜٚ ،١ٝعتكس إ ايػبب ٜعٛز اىل إ االغتجُاضات االدٓب ١ٝمل تطنفع عًف ٢تُٓٝف ١ايكطفاع
ايكٓاعٚ ٞأمنا ضنعّت عً ٢تُٓ ١ٝايكطاعات اييت ػعٌ ايبًس ٜعتُس باألغاؽ عً ٢اغترلاز ايػًع ايكٓاعَ ١ٝفٔ اـفاضز ،االَفط ايفصٟ
ٜػبب بانفاض تٓافػ ١ٝايػًع املكٓع ١زاخًٝاً.3
ٚبايتاي ٞميهٔ اؾعّ بفؿٌ ايػٝاغات املتبع َٔ ١ططف ايػًطات ايعاَ ١يف يتشكل ايتٜٓٛع يف ايكازضات ٚيف َكازض ايسخٌ
ٖٓ َٔٚا تدلظ اُٖ ١ٝايتٜٓٛع ايكطاع ٞيالغتجُاضات االدٓب ١ٝيف ايعطام ٚايذلٜٚر يًفطم االغتجُاض ١ٜخفاضز قطفاع احملطٚقفات َفع
تكس ِٜؼفٝعات اغتجٓا ١ٝ٥يًكطاعات االخطٚ ٣تٛد ٘ٝزعٛات ندل ٣يًُؤغػفات ايعاملٝف ١يالغفتجُاض يف قطاعفات تٗفسف اىل تػطٝف١
استٝادات ايكطاعات ايكٓاعٚ ١ٝايعضاع ١ٝاحملً َٔٚ ١ٝثِ بٗسف ايتكسٜط.
_____________________________________________________________________________________________
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د .خميل اسماعيل ابراىيم ( :)2009آثار الضرائب عمى االستثمار في العراق ،مجمة دراسات اقتصادية ،بيت الحكمة ،بغداد،

2

د .احسان ابراىيم العطار ( :)2096مالحظات حول جوالت التراخيص البترولية وعقود الخدمة ،ورقة بحثية مقدمة الى ورشة

3

كريم عبيس حسان العزاوي ،مصدر سابق ،ص ص .999-990

العدد  ،22لعام  ،2009ص .73

عقود الخدمة المقامة في المعيد النفطي ،بغداد –نيسان  ،2096ص .3
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 .3االدطا٤ات املعتُس ٠يًػٝاغ ١االغتجُاض١ٜ
.3.1

ايعالق ١بني االغذلاتٝذ ١ٝاالغتجُاض ١ٜيًعطام ٚؽطٝط املٛاظْ ١ايعاَ ١يًسٚي١

إٕ اؿسٜح عٔ اهاز تٓاغل بني اٖساف االغذلاػ ١ٝاالغتجُاضٚ ١ٜؽطٝط املٛاظْ ١ايعاَ ١يًسٚيف ١ايفيت ٜفتِ عهػفٗا يف اـطف١
اـُػ ١ٝاالٚىل يالعٛاّ  2014-2010اييت مل ٜتٓتٗٚ )ٞاـط ١اـُػ ١ٝايجاْ ١ٝيالعٛاّ ٖٚ 2017-2013فَ ٛفا ٜعفين بايسضدف١
األغاؽ ايتعاٌَ اؾاز يف ؽطٝط اإلْفام ايعاّ ٚاإلٜطازات ايعاَ ١بني االَهاْٝات احملًٝف ١يًبًفس ٚغفبٌ تػفدرل االغفتجُاضات اـاقف١
يتشكٝل اٖساف ايػٝاغ ١االقتكاز ١ٜايهً ١ٝيالقتكاز.
فعٓسَا ٜتِ اؿسٜح عٔ ايُٓ ٛاملتػاضع أ ٚؼكٝل َعسٍ َطغٛب َٓ٘ ٜعين ٖصا ايٓعط ظس ١ٜإىل نُ ١ٝاإلٜطازات ايعاَ ١املتشكك١
َٚا ٖ ٞاملكازض األغاغ ١ٝاملهَٗٓ ٕٛا .إ االغتجُاض االدٓيب املباؾط ٜتذ ٛم ٛايبًسإ اييت تكطع ؾفٛط َعفني يف ايتُٓٝف ١االقتكفاز١ٜ
ٜٚأت ٞيهٜ ٞكطف مثاض ايتَُٓٓ ١ٝطُكا يف شيو َٔ ٣سف ٛاملتُجٌ بإٔ الٜكفٌ عا٥فس االغفتجُاض عفٔ ٖٚ % 20فصا َفا سكفٌ فعفالً يف
االغتجُاضات االدٓب ١ٝيف ز ٍٚدٓٛب ؾطم اغٝا يف ْٗا ١ٜااليف ١ٝايجاْٚ ،١ٝيصا غٛف ئ تتٛد٘ االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠يًعفطام
قبٌ إ تتدص ايتُٓ ١ٝاالقتكازَ ١ٜػاضٖا ايكشٝح ٚإ ٜكطع ايعطام ؾٛطا فٗٝا.1
يهٔ اؿكٝك ١اييت هب إٔ ال تػٝب عٔ ك ١ًٝاملُٗتني بٗصا ايؿإٔ إٕ َفٗ ّٛايػٝاغف ١املايٝفٚ ١املُاضغفات ايتكًٝسٜف ١شلفا قفس
تعطنت إىل تػرلات غٝاغَٓ ١ٝص ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكطٕ املان ٞخاق ١بعسَا تعطنت بعض االقتكازات إىل ظاٖط ٠ايطنٛز ايتهفدُٞ
ايص ٟناْت تأثرلات٘ نبرل ٠عً ٢اقتكازٜات ايس ٍٚايكٓاع ١ٝابتسا.ً٤
ٚبػٚ ١ٝنع خط ١تُٓ ١ٜٛفاعً ١تتُاؾَ ٢ع استٝادات االقتكاز ٚبايتاي ٞتٓعهؼ عًف ٢االغفذلاتٝذ ١ٝايتُٜٓٛف ،١البفس شلفا إ
تطاعٚ ٞنع بطاَر اغتجُاض ١ٜالغتػالٍ املعاٜا املتاس َٔ ١أدٌ تٜٓٛع اشلٝهٌ االقتكفاز ٟيهفُإ تُٓٝفَ ١ػفتكط ٠عًف ٢املفس ٣ايبعٝفس
ٚايتدًل َٔ املداطط اييت ٜفطنٗا االعتُاز ؾب٘ ايتاّ عً ٢ايٓفط ٚشيو َٔ خالٍ:2
 .3.1.1نطٚض ٠األخص بٓعط االعتباض َعسالت من ٛإالْتاز ايكٚ َٞٛيهٔ املػاي ١األِٖ يف ٖصا اؾاْب ٖ ٛايذلنٝع عًٖٝ ٢هٌ َعسالت
ايُٓٚ ٛيٝؼ املعسٍ ْفػ٘ الٕ َكساض ايػًع املٓتذ ١خالٍ ايفذلات ايعَٓ ١ٝاملع ١ٓٝاحملسز ٠يٝؼ ٖ ٛايعاٌَ اؿاغِ ٚإمنا ْٛع ٖصٙ
ايػًع ٚنٝف ١ٝتٛظٜعٗا.
 .3.1.2إٕ قه ١ٝايتٛظٜع  ٖٞٚاملػاي ١األِٖ ال ؼكٌ عٔ ططٜل ايتُٓ ١ٝفكس ؼسخ ايتُٜٓٚ ١ٝبك ٢ايتفاٚت قاُ٥اً .بٌ قس تعزاز
ايفذ ٠ٛبني َا وكٌ عً ٘ٝاألغٓٝاَٚ ٤ا وكٌ عً ٘ٝايفكطا ،٤سٝح إٔ املػاي ١األغاغ ١ٝيف سٌ قه ١ٝايتٛظٜع تتُشٛض سٍٛ
_____________________________________________________________________________________________
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د .بالسم جميل خمف ( :)2099واقع االقتصاد العراقي وتحديات االستثمار االجنبي المباشر ،مجمة دراسات محاسبية ومالية،

2

عبداهلل بندر ( :)2009العالقة بين االستراتيجية االستثمارية لمعراق وتخطيط الموازنة العامة لمدولة ،منشور عمى موقع الييئة

المجمد  ،6العدد  ،95ص ص .99-90

الوطنية لالستثمار ،صwww.investpromo.gov.iq 4

385

هجلة جاهعة التنویة البشریة  /الوجلد 3.العدد 2.حزیراى  :2102ص ص343-322
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

األبعاز ايػٝاغٚ ١ٝاالدتُاع ١ٝنُا إٔ األزٚات ايتكًٝس ١ٜاالقتكاز ١ٜاييت ميهٔ اعتُازٖا يف غٝاغ ١إعاز ٠ايتٛظٜع ايهطٜب١
ٚاإلْفام ايعاّ) تكبح شات فاعً ١ٝنعٝف ١إشا َا عًُٓا ؽًف اؾٗاظ ايهطٜيب ٚنعف ايتدطٝط ايطؾٝس يإلْفام ايعاّ.
 .3.1.3إٕ فطز ظٜاز ٠ايسخٌ ايك َٞٛإشا مت ايٓعط إيٗٝا عً ٢أْٗا فطز ظٜاز ٠ضقُ ١ٝفطز ٠تكبح َػاي ١غرل شات َعٓ ٢خكٛقاً إشا
َا عًُٓا بإ ٖص ٙايعٜاز ٠قس ؼسخ بؿهٌ َفادْ ٧تٝذ ١ظٜاز ٠أغعاض املٛاضز ايطبٝع ١ٝايٓفط ٚاملعازٕ األخط ..)٣ز ٕٚأسساخ
تػرلات ٖٝهً ١ٝيف بٓ ١ٝاالقتكاز ايٛطين ٚتٜٓٛع َكازض اإلٜطازات.
 .3.1.4إٔ ٜٛظف االغتجُاض االدٓبٚ ٞٝاحملً ٞيف دٗس سجٝح ـسَ ١أٖساف اـط ١ايتُٓ.١ٜٛ
 .3.1.5إٔ تعٌُ ايػًطات ايػًطات ايعاَ ١عً ٢املػت ٣ٛاملطنع ٟبايتٓػٝل َع ايػًطات احملً ١ٝقكس ؼسٜس االٚيٜٛات فُٝا ٜتعًل
باالغتجُاضات ايٛادب ايكٝاّ بٗا يف فاالت تٗ ١٦ٝاشلٝانٌ ايكاعسٚ ١ٜؼسٜسٖا االدطا٤ات يتشفٝع املػتجُط ٜٔعً ٢الاظ اشلٝانٌ
ايكاعس ١ٜبأغعاض عازي.1١
ٚ .3.1.6نع اؿه ١َٛالطاض عٌُ ؾاٌَ إلقالح االزاضات ايعاَ ١مبا ىسّ تطٜٛط االغتجُاض ظُٝع املػتٜٛات االزاض ١ٜيف ظٌ
االيتعاّ بايؿفافَٚ ١ٝعاٜرل اؿهِ ايطؾٝس.
يكس اضتهعت دٗٛز ايتٓٛع االقتكاز ٟيف بعض ايس ٍٚعً ٢ايكطاعات اييت تتُتع فٗٝا مبٝع ٠تٓافػٚ ١ٝانشٚ ،١غاق ١يف ايكٓاعات
نجٝف ١االغتدساّ يًٓفط َجٌ قٓاع ١ايبذلٚنُٝٝاٜٚات أ ٚايكٓاعات نجٝف ١االغتدساّ يًطاق ،١أ ٚاغتػالٍ َٝعَٛ ٠قعٗا اؾػطايف
نٛغ ١ًٝيًتٓٛع االقتكازٚ .ٟيف ايعطام ٜط ٣ايبعض إ َٔ املُهٔ االعتُاز عًَ ٢عٜر َٔ ايػٝاغتني َعاً َٔ خالٍ ؼسٜس
اإلغذلاتٝذ ١ٝعً ٢أغاؽ املكازض ايٓفطٚ ١ٝايفطم االغتجُاض ١ٜيف ايساخٌ ٚاغتػالٍ ايفٛا٥ض املاي ١ٝاملتشكك ١يف ايكطاع ايٓفط.2ٞ
.3.2

تك ِٝٝاملٓار االغتجُاض ٟيف ايعطام

بايطغِ َٔ ايتشػٔ ايص ٟؾٗس ٙاملٓار االغتجُاض ٟيف ايعطام خالٍ ايفذل ٠املان ،١ٝاال إ ٖٓايو فُٛع َٔ ١املعٛقات ٚعٓاقطٖا
املتهُٓ ١شلا اييت تؤز ٟاىل ععٚف املػتجُط األدٓيب أ ٚاحملً ٞعٔ اغتجُاض ْؿاطات٘ ٚخدلات٘ ٚأَٛاي٘ يف ايعطامٚ ،ألدٌ ايٛقٛف عً٢
ايتفاق ٌٝايسقٝك ١املؤثط ٠عًٚ ٢اقع االغتجُاض يف ايبًس بؿهٌ عاّ ٚطبٝع ١ايعٛاٌَ املؿذع ١أ ٚاملعٛق ١يًٓؿاط االغتجُاض ٟفٚ ،٘ٝاييت
َٔ ابطظ تًو املعٛقات:3
_____________________________________________________________________________________________
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 .3.2.1ايعٛاٌَ االَٓٚ :١ٝاييت تؿرل اىل َس ٣نفا ٠٤أدٗع ٠األَٔ يف تٛفرل اؿُا َٔ ١ٜاملداطط املؤثط ٠عً ٢سٝات٘ ٚأفطاز عاً٥ت٘
ٚأَايَ٘ٚ ،ػتْ ٣ٛعاَٖٛٚ ١نٛعٚ ١ٝسٝاز ١ٜأدٗع ٠األَٔ شاتٗا ٚنصيو َػتْ ٣ٛعاٖٚ ١نفا ٠٤اؾٗاظ ايكها ٞ٥ايعطاقٚ ٞايٛعٞ
األَين يألفطاز املتعاٌَ َعِٗ.
 .3.2.2ايعٛاٌَ االزاضٚ ١ٜايتٓعٚ :١ُٝٝاييت تتعًل غكا٥ل اإلزاض ٠ايعاَ ١شات ايعالقَٛٚ ١اقفات اؾٗاظ اإلزاض ٟايعاَ ١شات
ايعالق ١مبفاٖ ِٝايؿفافٚ ١ٝاملػا٤يٚ ١املؿاضنٚ ١اؿهِ ايكاحل ٚايٓعاٖٚ ١املٛنٛعَٚ ١ٝس ٣تٛفط ايهفا٤ات املتدكك ١يف
اجملاالت شات ايعالق ١باٖتُاَات املػتجُط.
 .3.2.3ايعٛاٌَ االقتكاز َٔ :١ٜغُٛض غٝاغ ١أ ٚفًػف ١ايتُٓ ١ٝاالقتكاز ١ٜاملعتُس ٠اآلٕ يف ايعطام ٚطبٝعتٗا ٚاػاٖٗا ٚأٚيٜٛاتٗا
 َٔٚنُٓٗا غٝاغات إعاز ٠اعُاض ايعطام ٚطبٝع ١املؿاضٜع االغذلاتٝذ ١ٝاملطتبط ١بٗا ٚنعف ايبين ايتشت ١ٝأ ٚاالضتهاظ١ٜ
املتٛفطَٚ ٠س َٚػت ٛتطٛضٖا ٚاالٖتُاّ بٗا ٚقٝاْتٗا .نصيو تطادع ايجك ١املتٛفط ٠يف ق ٠ٛاالقتكاز ايعطاقٚ ٞاغتكاليٝت٘
ٚاغتكطاضٚ ٙقسضت٘ عً ٢ايتهٝف ْتٝذ ١شلؿاؾ ١ايػٝاغات اال٥تُاْٚ ١ٝاملكطفَٚ ١ٝػت ٣ٛايتػٗٝالت املكسَ ١يًُػتجُط.
 .3.2.4ايعٛاٌَ ٚاملؿانٌ ايكاْ َٔ :١ْٝٛغٝاب ايؿفافٚ ١ٝايٛنٛح فُٝا ٜتعًل بايتفاق ٌٝايسقٝك ١اييت ؼهِ ايٓؿاطات
ٚاإلدطا٤ات ايطزلٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛاملتعًك ١بايٝات غرل عًُٝات االغتجُاض ٚنٛابط٘ٚ ،تساخٌ ٚتكاطع قالسٝات ٚغًطات
اؾٗات ايطزل ١ٝاييت عً ٢املػتجُط ايتعاٌَ َعٗا َٔ ،سهَ ١َٛطنعٚ ١ٜقً ١ٝأ ٚبعض ايٛظاضات ٚاشل٦ٝات..اخل.
ٚعً ٢االغذلاتٝذ ١ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض إ تعتُس عً ٢فُٛع َٔ ١االٖساف احملسز ٠يف:1
 تك ِٝٝزٚض ٚاملٓافع َٔ االغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚنصيو االغتجُاض احملً ٞيف ايعطام.
 تك ِٝٝاالغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚتأثرل ٙيف ايعطام ،ؼسٜس َٛقع٘ باملكاضَْ ١ع ايس ٍٚاجملاٚضٚ ٠ايس ٍٚاملٓافػ.١
 زضاغ ١استٝادات املػتجُط ٜٔاحملتًُنيٚ ،ؼسٜس ططم تًب ١ٝايعطام شلص ٙاالستٝادات.
ٚ نع ضؤٚ ١ٜانش ١ملػتٚ ٣ٛطبٝع ١االغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚاالغتجُاض احملً ٞاييت ٜتٛدب عً ٢ايعطام إتباعٗا ؾصب
ٚتٗ ١٦ٝأٖساف ٚغاٜات اإللاظات ايٛطٓ ١ٝاييت تتػِ بايؿفافٚ ١ٝغٗٛي ١ايكٝاؽ ٚايٛنٛح ٚعسّ ايهباب ;١ٝته ٕٛمجٝعٗا
بٗسف دصب االغتجُاض ٚنُإ إزاَت٘ ٚتهطاض.ٙ
 قٝاغ ١املبازضات ايطاَ ١ٝإىل ؼكٝل ضؤ ١ٜاالغتجُاض ايعطاقٚ ٞأٖساف ايتُٓ ١ٝايٛطٓ .١ٝتك ِٝٝزٚض ٚاملٓافع َٔ االغتجُاض
األدٓيب املباؾط ٚنصيو االغتجُاض احملً ٞيف ايعطام.
 تك ِٝٝاالغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚتأثرل ٙيف ايعطام ،ؼسٜس َٛقع٘ باملكاضَْ ١ع ايس ٍٚاجملاٚضٚ ٠ايس ٍٚاملٓافػ.١
 زضاغ ١استٝادات املػتجُط ٜٔاحملتًُنيٚ ،ؼسٜس ططم تًب ١ٝايعطام شلص ٙاالستٝادات.
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ٚ نع ضؤٚ ١ٜانش ١ملػتٚ ٣ٛطبٝع ١االغتجُاض األدٓيب املباؾط ٚاالغتجُاض احملً ٞاييت ٜتٛدب عً ٢ايعطام إتباعٗا ؾصب
ٚتٗ ١٦ٝأٖساف ٚغاٜات اإللاظات ايٛطٓ ١ٝاييت تتػِ بايؿفافٚ ١ٝغٗٛي ١ايكٝاؽ ٚايٛنٛح ٚعسّ ايهباب ;١ٝته ٕٛمجٝعٗا
بٗسف دصب االغتجُاض ٚنُإ إزاَت٘ ٚتهطاض.ٙ
 قٝاغ ١املبازضات ايطاَ ١ٝإىل ؼكٝل ضؤ ١ٜاالغتجُاض ايعطاقٚ ٞأٖساف ايتُٓ ١ٝايٛطٓ.١ٝ
َٔ االثاض اييت تطتبت عً ٢ايٛاقع ايصٜ ٟعٝؿ٘ االقتكاز ايعطاق:1ٞ
 .1إٕ االعتُاز ؾب٘ ايهاٌَ عًٚ ٢اضزات ايكطاع ايٓفط ،ٞغٝعٜس َٔ َؿهً ١االْهؿاف االقتكاز ٟعً ٢ايعامل اـاضدٞ
بػبب ظٜاز ٠سذِ ايٛاضزات َٔ مجٝع اْٛاع ايػًع نٓتٝذ ١الختالٍ اشلٝهٌ االْتادٚ ،ٞفكسإ اِٖ ازٚات االغتكطاض
االقتكازَ ٟجٌ ايهطا٥ب ،مما ٜعين ٚبهٌ ٚنٛح إ االقتكاز ايعطاق ٞغٝبك ٢عطن ١يًتكًبات االقتكاز ١ٜايسٚي،١ٝ
ٚبايتاي ٞعسّ اغتكطاض َػتٜٛات االْفام ايعاّ ٚخكٛقا االغتجُاض.ٟ
 .2غٝػاعس االغتجُاض االدٓيب املباؾط يف ايكطاع ايٓفطَٚ ٞؿاضٜع ايبذلٚنُٝاٜٚات ندط ٠ٛاٚىل عً ٢بٓاَ ٤ؿاضٜع
اغذلاتٝذ ١ٝتُٓ ١ٜٛط ١ًٜٛاالَس تٗسف اىل تعع ِٝايتؿابهات ايكٓاع ١ٝبني عٓاقط االْتاز ٚكطداتٗا.
 .3غٝعٌُ تطٛض ايكطاع اـام احملًٚ ٞاالدٓيب املؿطٚط عً ٢ايتٛغع يف ْؿاطات اْتاد ١ٝدسٜس ٠تػاِٖ يف اغتٝعاب عسز
نبرل َٔ ايعُاي ١ايٛطٓٚ ١ٝاملٗاضات ايعاطً ١عٔ ايعٌُٚ ،ست ٢ايتدًل َٔ ساالت ايتهدِ ايٛظٝف ٞيف بعض ايفطٚع
االْتاد ١ٝيف ايكطاع ايعاّٚ ،بايتاي ٞؼكٝل اسس اِٖ اٖساف االقالح االقتكاز ٟيتٛفرل ايؿطٚط املطًٛب ١يتشكٝل َػت٣ٛ
َٓاغب َٔ ايُٓ ٛاالقتكاز ٟايكابٌ يالغتُطاض َٔ ادٌ ؼػني َػتٜٛات املعٝؿٚ ١خًل فطم ايعٌُ املٓتر فهالً عٔ
اغتٝعاب ايعٜاز ٠يف اعساز املٓعُني اىل غٛم ايعٌُ.
ٚملعاؾٖ ١ص ٙاالؾهاالت ،عً ٢ايػٝاغ ١االغتجُاض ١ٜإ تٗسف اىل ايبس ٤بعًُ ١ٝتٜٓٛع شلٝهٌ اإلْتاز َٔ خالٍ خًل قطاعات
دسٜسَٛ ٠يس ٠يًسخٌ عٝح ٜٓدفض االعتُاز ايهً ٞعً ٢ايكطاع ايٓفط ٞمما ٜؤز ٟاىل فتح فاالت دسٜس ٠شات قَ ١ُٝهاف ١أعً٢
تٛفط فطم عٌُ أنجط إْتاد ١ٝيًعُاي ١ايٛطٓ ١ٝمما ٜؤز ٟإىل ضفع َعسالت ايُٓ ٛيف األدٌ ايط .2ٌٜٛال تعهؼ نفاٖ ٠٤صا اإلْفام يف
ظٌ تعسز أٖساف٘ يتٛظٝفٗا يف اؿك ٍٛعً ٢االغتكطاض االقتكازٚ ٟإقالح ايبٓ ٢ايتشتٚ ١ٝدصب االغتجُاض األدٓيب املباؾط .إٕ أفهٌ
سذِ يإلْفام ايعاّ نٓػب َٔ ١ايٓاتر احملً ٞاالمجاي ٖٛ ٞايصٜ ٟهُٔ اغتػالٍ ٚتؿػ ٌٝاملٛاضز يتشكٝل تُٓ ١ٝاقتكازٚ ١ٜادتُاع١ٝ
َكبٛي.١
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فايهعف ايص  ٟتعاْ َ٘ٓ ٞاإلزاضات ايعاَ ١يف كتًف ز ٍٚايعامل ٚخاق ١ايس ٍٚايٓاَ ١ٝمبا فٗٝا ايعطام ) ٜطدع يف أغًب
األسٝإ إىل عسّ اٖتُاّ ايسٚي ١بٗصا ايكطاع  ،الٕ انفاض ضٚاتب املٛظفني يف ايكطاع اإلزاضٜ ٟسفعِٗ املٛظفني إىل مماضغ ١ايفػاز
مبدتًف أؾهاي٘ ستٜ ٢طفعٛا َٔ زخًِٗ ايؿٗط ،ٟنُا إٕ انفاض نفا٤تِٗ املٗٓٚ ١ٝنعفِٗ ٜعٛز بؿهٌ نبرل إىل اعتُازِٖ عً٢
أغايٝب أزاض ٜ٘تكًٝسْ ،١ٜتٝذ ١الْعساّ ايسٚضات ايتسضٜب ١ٝيف اغًب املطانع اإلزاضٚ ،١ٜست ٢إ ٚدست فال ته ٕٛفعاي ١بايؿهٌ
املطًٛب ،فإ ظٜاز ٠األْفام عًٖ ٢صا ايكطاع ميهٔ إٔ ٜؤثط إهابا عً ٢دصب االغتجُاض األدٓيب املباؾط.1
ٚتتطًب عًُ ١ٝتٜٓٛع اشلٝهٌ اإلْتاد ٞيف االقتكاز ايعطاقٚ ٞنع بطاَر اغتجُاضَ ١ٜهجف ١الغتػالٍ املعاٜا املتاس ١يتٜٓٛع
اشلٝهٌ االقتكازٚ ٟتٛدٗٗٝا م ٛايكطاعات اييت تتُتع فٗٝا مبٝع ٠تٓافػٚ ١ٝانشٚ ،١بكف ١خاق ١يف ايكٓاعات نجٝف ١االغتدساّ
يًٓفط أَ ٚؿتكاتٗا ٚتًو اييت تتطًب طاق ١سطاض ١ٜعايَ ١ٝجٌ ايكٓاعات ايبذلٚنُٝٝا ١ٜٚا ٚتكٓٝع املعازٕ.
.3.3

املٓاطل االغتجُاض:١ٜ

ميتاظ االقتكاز ايعطاق ٞبه ْ٘ٛاقتكاز ضٜع َٔ ٞايسضد ١االٚىل بٛدٛز َٛاضز َاي ١َُٗ ١ٝتعٛز عً َٔ ٘ٝتكسٜط ايٓفط اـاّ
بعٛاٌَ خاضدٚ ١ٝغرل َطتبط ١باإلْتاز احملً ٞايسخًٚ ٞخاضز سًك ١االقتكاز احملًٚ ،ٞإ اغتُطاض فؿٌ ايعطام يف تهٝٝف ايتشٛالت
اشلٝهً ١ٝباػاٖٗا ايكشٝح غٝذعً٘ ٜػتُط يف اعتُاز ٙبؿهٌ ؾب٘ ؾاٌَ عًَ ٢ا هٓ َٔ ٘ٝتكسٜط َٛاضز ٙاالٚيٖٚ .١ٝصا ايتؿ ٙٛيف
اشلٝانٌ االْتاد ١ٝاعام من ٛاالغتجُاض املٓتر ٜٚتطًب تػٝرلاً دصضٜاً ٚسكٝكٝاً يًػًٛنٝات يف اجملتُع.
إ ايعٓكط املفتاس ٞيسٚاّ من ٛايكطاع احملً ٖٛ ٞقسض ٠االقتكاز عً ٢خًل ازخاض ٙاـام ٚتطٛض ٙايتكين ،فاـطط ايٓادِ عٔ
ايطٜع ٜتُجٌ يف ن ٕٛدٖٛط ايُٜٓٓ ٛتر فكط عٔ ؼ ٌٜٛضأؽ املاٍ املاي ٞاىل ضأؽ َاٍ َازَ ،ٟع اْتاز قًٜ ٞتٛقف بكاؤ ٙعً ٢اغتُطاض
قٝاّ ايسٚي ١بفطض ضغ ّٛمجطنَ ١ٝطتفع ١ؿُاٜت٘ َٔ املٓافػ ١األدٓب ،١ٝفالقتكاز ايبذلٚي ٞعادع عٔ اإلْتاز بهٝفَ ١ٝػتكًْ ١عطاً يتبعٝت٘
يًٛاضزات االدٓبٚ ١ٝيًُتػرلات اـاضد ١ٝاييت ال ٜتشهِ فٗٝا.2
َٔ ايهطٚض ٟخطٚز ايعطام َٔ ٖٝهً ١ٝاساز ١ٜاؾاْب اييت عُكت َٔ عالَات املطض اشلٛيٓس ٟايص ٟنجطت زضاغت٘
ٚايصٜ ٟعٓ ٢ب٘ شيو ايبًس املكسض ملٛضز طبٝع ٞتتسفل عً ٘ٝعا٥سات نبرل ٠بايٓكس االدٓيب َ ٖٛٚا ٜؤز ٟإىل ضفع ق ١ُٝايعًُ ١احملً١ٝ
بػطع ١ؾسٜس ٠إظا ٤ايعُالت ايسٚي ١ٝاالخطَ ٖٛٚ ،٣ا ٜذلتب عً ٘ٝانعاف قسض ٠ايكطاعات اإلْتاد ١ٝعً ٢املٓافػٚ ،3١ايعٌُ عً٢
اؿس َٔ اخطاض ايتذاض ٠اـاضدٚ ١ٝشيو َٔ خالٍ تٓٛع يف ٖٝهٌ االْتاز يتشكٝل ايتُٓ ١ٝاالقتكازٚ ١ٜخًل اقتكاز انجط تٓافػٚ ١ٝفتح
_____________________________________________________________________________________________
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اجملاٍ اَاّ اْسَاز فعاٍ َٚتهاف ٧يف االقتكاز ايعامل ٞز ٕٚاالعتُاز عً ٢ايٓفط ٖٛٚ ،االَط ايصٜ ٟكعب ؼكٝك ١عًَ ٢ػت ٣ٛايعطام
نهٌ  َٔٚاالدسض اختٝاض َٓاطل قسز ٠يالْطالم َٓٗا ٚؼسٜس تٛدٗات تًو املٓاطل يًُػتجُط َٚا يس َٔ ٜ٘اَهاْات اغتجُاض ١ٜنُٔ
قسزات ٚاَتٝاظات تكسّ ي٘ يتٛدْ ٘ٝؿاط٘.
دس ٍٚضقِ )3
امجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ سػب االْؿط ١االقتكاز١ٜ
باالغعاض ايجابت100=2007 ١
ًَ ٕٛٝزٜٓاض
االنشطة االقتصادية
الزراعة والغابات والصيد وصيد

2012

2013

2014

1,307,364

728,751

476,806

نسبة التغيير
-35

االهمية النسبية
1.2

االسماك
2,816,603

2,920,238

4,488,927

54

10.9

التعدين والمقالع

980,881

1,951,638

1,104,627

-43

3.3

الكيرباء والماء

10,933,823

9,572,745

4,019,157

-58

8.8

البناء والتشييد

770,570

1,641,237

399,868

-76

1.4

النقل واالتصاالت والتخزين

6,343,966

4,072,627

4,475,002

10

12.2

تجارة الجممة والمفرد والمطاعم

1,099,249

2,234,062

1,564,994

-30

4.6

127,966

139,142

86,898

-38

0.2

ممكية دور السكن

2,210,037

2,601,916

3,767,413

45

10.5

خدمات التنمية االجتماعية

8,443,466

24,422,737

27,415,616

12

51.4

الصناعة التحويمية

والفنادق وما شابو
البنوك والتأمين

والشخصية
اجمالي تكوين رأس المال الثابت

35,033,925

50,285,093

44,031,896

-12

100

املكسضٚ :ظضا ٠ايتدطٝط ،اؾٗاظ املطنع ٟيالسكا :)2016 ٤ايتكسیضات ايفعٌی ٠إلمجاي ٞتهٛیٕ ضأؽ املاٍ ايجابت يف ايعطام
يػٓ ،2014 ١بػساز ،م ٚ 7م11
ٜؿرل اؾس ٍٚضقِ  )3اىل تطادع إمجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايجابت يف عاّ  2014إىل ًَٝ )44032اض زٜٓاض َكاضْ ١بعاّ
ٚ 2013اييت بًؼ بٗا امجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايجابت فٗٝا ًَٝ )50285اض زٜٓاض ٚبٓػب ١انفاض َكساضٖا ٚ )%12اغتُطاض ٖ١ُٓٝ
ْؿاط ايتعسٚ ٜٔاملكايع ٚايصٜ ٟؿهٌ ايٓفط اـاّ امله ٕٛاالغاؽ شلا ،بٌ ٚاظزات أُٖٝتٗا يف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ يٝعزاز َكساض ٙاىل
 ًَٕٛٝ )4,488,927زٜٓاض يذلتفع َػاُٖت٘ يف امجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايجابت اىل  )%10.9يف عاّ  2014بعس إ نإ امجايٞ
390

أثر التنویع االقتصادي في تحسیي الوناخ االستثواري ...

أ.م.د .أیسر یاسیي فهد  /م.د .أحود هحود جاسن

ته ٜٔٛضأؽ املاٍ يٓؿاط ايتعسٜ ٜٔبًؼ ٚ )2,920,238مبػاُٖ ١يف امجاي ٞته ٜٔٛضأؽ املاٍ ايجابت بٓػب )%5.8 ١يف عاّ
.2013
تؿرل ايعسٜس َٔ ايسضاغات اىل اُٖ ١ٝاغتٗساف املػتجُط َٔ ٜٔخالٍ املٓطكٚ ١ايكٓاع ،١فبسالً َٔ اغتٗساف االغتجُاض َٔ
مجٝع اضدا ٤ايبًسإ ٚمبدتًف اؾهاشلا ،عً ٢اغذلاتٝذ ١ٝايػٝاغ ١االغتجُاض ١ٜإ تطبل ططم كتًف ١يتكًٝل فاالت دٗٛزٖا َٔ خالٍ
اختٝاض ٚايذلنٝع عً ٢اقايٚ ِٝقطاعات قسزٚ .٠ايكطاعات اييت ؼتٌ اغًب االٖتُاّ ٖ ٞقطاعات ايكٓاعات ايتكًٝسَ ١ٜجٌ قٓاعات

املالبؼ ٚاالقُؿٚ ١ايكٓاعات ؾب٘ املكٓع.1١

ْكت املاز/9 ٠غابعاً) َٔ قاْ ٕٛاالغتجُاض ضقِ  13يػٓ 2006 ١عً ٢اقآََ ١اطل اغتجُاض ١ٜآَٓ ١مبٛافك ١فًؼ ايٛظضا٤

2

ٜٚبس ٚإ غا ١ٜاملؿطع ايعطاق َٔ ٞشنط َكطًح املٓاطل االَٓ ١ايٛاضز شنط ٙنُٔ ايكاْ ٖٛ ٕٛايعٌُ قسض االَهإ عً ٢ػاٚظ
املعٛقات االَٓ ١ٝاييت ضافكت َطسً ١تؿطٜع ايكاْٚ ٕٛايعطٚف اييت ميط بٗا ايعطام .بسات اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض خط ١عٌُ العساز
غذلاتٝذ ١ٝاْؿا ٤املٓاطل االغتجُاض ١ٜيف ايعطام عً ٢إ تاخص ٖص ٙاالغذلاتٝذ ١ٝبٓعط االعتباض ٚ -فل دس ٍٚظَين  -اْؿا ٤املٓاطل
االغتجُاض )١ٜيف ايعطام ٚتٗ ١٦ٝاالطط ايكاْٚ ١ْٝٛاالدطا ١ٝ٥اييت تػٌٗ تٓفٝص ٖص ٙاملٓاطل عً ٢اضض ايٛاقع.

ٚإ َٔ ؾإٔ اقاَ ١املٓاطل االغتجُاض ١ٜيف ايعطام تأت:3َٔ ٞ

 متجٌ اْطالق ١سكٝك ١ٝيعٌُ ايؿطنات االدٓب ١ٝيف ايعطام بػبب املداٚف االَٓ ١ٝاييت تكف عا٥كاً زَ ٕٚباؾط ٠ايهجرل َٓٗا
ست ٢اآلٕ.
 تٛفط اَهاْ ١ٝاندل ملطاقب ١ايتعاّ ايؿطنات ايعاًَ ١فٗٝا بهٌ ايهٛابط اييت تفطنٗا ايكٛاْني ايعطاق.١ٝ
 خًل ػُعات اقتكاز ١ٜدسٜس ٠تتُتع ببٓ ١ٝؼتَ ١ٝتطٛضَ ٠ػتكً ١اىل سس نبرل عٔ ايبٓ ٢ايتشت ١ٝاملٛدٛز ٠سايٝاً يف املسٕ.
 تكًٌ االدطا٤ات ايبرلٚقطاطٚ ١ٝايطٚتني َٚفاقٌ ايفػاز االزاض.ٟ
يكس أخصت اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝبٛنع إغذلاتٝذ ١ٝدسٜس ٠يًُٓاطل االغتجُاض ١ٜبايتعفاَ ٕٚفع عفسز َفٔ املٓعُفات ايسٚيٝفٚ ١ايفيت

غتػتٓس إىل فُٛع َٔ ١األغؼ :4ٖٞٚ

 إعطا ٤األٚي ١ٜٛيًُٓاطل االغتجُاض ١ٜاملطتهع ٠عً ٢ايػٛم احملًٚ ١ٝاييت متٓح فُٛعَ ١فٔ اؿفٛافع املبٓٝف ١عًف ٢دفٛز ٠ايبٓٝف١
ايتشتٚ ١ٝاألَٔ ٚتبػٝط اإلدطا٤ات اإلزاض ١ٜبسالً َٔ اؿٛافع ايهطٜبٚ ١ٝاؾُطن.١ٝ
 اغتعُاشلا إلؾهاٍ ابػط يًؿطانات بني ايكطاع ايعاّ ٚاـام نُٓٛشز بٓا -٤تؿػْ -ٌٝكٌ).
تطخٝل ملؿاضن ١ايكطاع اـام يف إزاض ٠املٓاطل ٚشيو َٔ خالٍ ٚدٛز ٙيف اشلٝهٌ اإلزاضٚ ٟاملؤغػٚ ٞفايؼ إزاض ٠تًو املٓاطل.
_____________________________________________________________________________________________
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إلْؿاَ ٤جٌ ٖص ٙاملٓاطل غٝه ٕٛأَاّ اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض االختٝاض بني ثالخ غٓٝاضٖٜٛات أٚشلا قٝاّ اشل ١٦ٝبتشسٜس
األَانٔ إلْؿا ٤تًو املٓاطل باالعتُاز عً ٢زضاغات دس ٣ٚتفكٚ ١ًٝٝتأغٝؼ ايبٓ ١ٝايتشت ١ٝاملال َٔ ١ُ٥نٗطباٚ ٤ططم ٚايٓكٌ
ٚاملػتٛزعات ٚباق ٞخسَات االتكاٍٚ ،اـٝاض ايجاْ ٖٛ ٞقٝاّ ايكطاع ـام بإْؿا ٤املٓاطل االقتكاز ١ٜعً ٢أغاؽ إْؿا -٤إزاض-٠
ْكٌ)ٚ ،اـٝاض ايجايح إْؿا ٤تًو املٓاطل باالغتٓاز إىل ايؿطان ١بني ايكطاع ايعاّ ٚاـام.1
.3.4

ضغِ االغذلاتٝذ ١ٝاملال ١ُ٥يالغتجُاض :إٕ االػاٖات األخرل ٠اييت اعتُسٖا ايعطام م ٛفتح اقتكاز ٙم ٛايعامل

اـاضد ٞأز ٣اىل ؼطٜط أْعُ ١ايتذاضٚ ٠االغتجُاض ٚإزخاي٘ اىل االقتكاز املعٛمل سٝح تػع ٢اغًب ايسَٗٓٚ ٍٚا ايعطام يف
تععٜع داشبٝتٗا بايٓػب ١يًُػتجُط ٜٔاألداْب يف ادٛا ٤تٓافػ ١ٝتتطًب تكسَ ِٜعاٜا انجط ؾصب االغتجُاضات ٚتٛدٗٗٝا مٛ
ايكطاعات اييت تعط ٞايك ١ُٝاملهاف ١االندل.
ٚبايطغِ َٔ ؾطٚع يف ؼػني ب ١٦ٝاالعُاٍ ٚيهٓٗا تبك ٢دس غٚ ١٦ٝنٌ املؤؾطات تؤنس شيوٚٚ .اسس َٔ ٠ابطظ ايٓكاط اييت
ؼس َٔ قسضت٘ عً ٢تكس ِٜب ١٦ٝافهٌ ٖ ٛؼسٜس قطاعات ايكٓاعات املػتٗسف ١عً ٢املسٜني ايككرل ٚاملتٛغط ٚاغتٗساف املٛقع أٚ
املٛاقع اؾػطاف ١ٝايطٝ٥ػ ١ٝشلص ٙايكٓاعات أ ٟؼسٜس بٛنٛح َٔ ايصٜ ٟتِ ايذلنٝع عً ٘ٝيف األْؿط ١ايذلٚهٚ ١ٝأ ٜٔتتِ ٖص ٙاألْؿط١
ايذلٚهٜٚ ١ٝتبك ٢ؼسٜس نٝف غٝتِ شيو يتٓفٝص ٖصا االغتٗساف املطنع ال بس َٔ تػٝرل أ ٚتعس ٌٜبطْاَر ايعٌُٖٚ .ص ٙايتػٝرلات
ٜٓبػ ٞإٔ تهْ ٕٛعاَٚ ١ٝؾاًَ ١ؾُٝع َٓاس ٞأْؿط ١اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض ٜٓٚبػ ٞؼسٜساً:2
 تعس ٌٜايذلنٝع ايذلٚه ٞإلغذلاتٝذ ١ٝاشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاض
 تك ِٝٝايؿطانات اييت تسخٌ بٗا اشل.١٦ٝ
ٚ اؿك ١ًٝايٓٗا ١ٝ٥تتُدض عٓٗا ٚثٝك ١اإلغذلاتٝذ ١ٝاييت تطغِ خط ١ايعٌُ يًػٓٛات املكبً ١عً ٢أغاؽ ايذلنٝع
االغذلاتٝذ ٞاييت تطغِ خط ١ايعٌُ يًػٓٛات املكبً ١عً ٢أغاؽ ايذلنٝع االغذلاتٝذٚ ٞتتطٛض يف ن ٤ٛايتػٝرلات
ٚايتعسٜالت املدتًف.١

ٜٚعٗط اؾس ٍٚضقِ  )4بعض االدطا٤ات احملسز ٠اييت ٚنعتٗا زضاغ ١ملٓعُ ١ايتعاٚ ٕٚايتُٓ ١ٝاالقتكاز 3١ٜبٓٝت اِٖ املكَٛات
االغاغ ١ٝيتؿذٝع االغتجُاض ٚاييت دعًت ٚاسس َٔ ٠قاٚضٖا ايػٝاغ ١ايكٓاع ١ٝاييت ٜعتُسٖا ايبًس ٚاييت تعتُس عً ٢اؿٛافع املاي١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

INIC (2010): “Economic Free Zones EFZ in Iraq and implementation possibilities, NIC
2

1

vision”, Dr. Sami Al-Araji, Nov.2010, p10.

د .أيسر ياسين فيد ( :) 2099واقع مناخ األعمال في العراق ضمن إطار عمل إستراتيجية تطوير مناخ األعمال لمنظمة التعاون

والتنمية االقتصادية ،بحث مقدم المؤتمر العممي الحادي عشر لكمية اإلدارة واالقتصاد – الجامعة المستنصرية بتاريخ -25
 2099/5/26تحت عنوان "التخطيط االقتصادي واإلداري -رؤى مستقبمية في االستثمار واعادة األعمار في العراق" ،ص .27

Dirk Willem te Velde(2002) : Government policies for inward foreign direct investment in

3

developing countries: implications for human capital formation and income inequality, OECD
development centre, Working Paper No. 193. P21-22.
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ٚايهطٜب ١ٝاييت متٓشٗا يًُؿاضٜع ٚنطٚض ٠إ تهَ ٕٛتٓاغبَ ١ع اٚيٜٛات االغذلاتٝذ ١ٝاالغتجُاضٚ ١ٜمبا ٜتفل َع استٝادات االقتكاز
احملً َٔٚ ٞخالٍ ؼسٜس غكٛف قسز ٠يتًو اؿٛافع ؽتًف َع اختالف املٓاطل ايتُٓ ١ٜٛيف ايبًس.
ٖصا باالناف ١اىل تطنٝع ايسضاغ ١عً ٢اُٖ ١ٝاْؿآَ ٤اطل ضٜاز ١ٜته ٕٛعباض ٠عٔ ػُعات يًُؿاضٜع تتُتع باَتٝاظات خاق١
ٚبعالقات َذلابطٚ ١تتٛفط شلا خسَات ٚبٓ ١ٝؼتَ ١ٝتكسََ ١ع خسَات كتدلٚ ١ٜداَعَ ١ٝتكسَ ١يتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج.١
اؾس)4 ٍٚ
ايػٝاغات ٚايعٛاٌَ املؤثط ٠عً ٢االغتجُاض األدٓيب املباؾط
اهم السياسات العامة لزيادة جاذبية الدولة المضيفة
السياسات الصناعية

السياسات الكمية

 -الحوافز المالية والضريبية

 -توفير قوة عاممة ماىرة .

المتعمقة بالممكية.

 -توفير فرص الخصخصة.

سياسات اخرى
 -النفاذ الى اسواق كبيرة وتطوير

 -تسييل االجراءات االدارية  -اداء اقتصادي كمي مستقر.

وسائل النقل.

 -تطوير مناطق ريادية لمتصنيع  -تطوير السوق المالية

العالمي

والتصدير يتم فييا تشجيع البحث  -نظام تجاري حر.

العممي واستخدام التكنولوجيا.

 -تطوير المناطق الصناعية.

 سياسة االندماج في االقتصاد -تفعيل

 التحكم في الديون الخارجية. -تطوير سياسة سوق العمل.

االتفاقيات والمعاىدات

الثنائية واالنضمام الى منظمة التجارة

العالمية.

 تعزيز البنية التحتية وسياسة التجارية - .توفير الموارد الطبيعية. -تطبيق سياسة المنافسة.

 -محاربة الفساد والنزاعات المسمحة

Source : Dirk Willem te Velde(2002) : Government policies for inward foreign direct investment in developing
countries: implications for human capital formation and income inequality, OECD development centre, Working
Paper No. 193. P18.

ٚتؿرل ايسضاغ ١ايٝات ٚتكٓٝات ايذلٜٚر يالغتجُاض األدٓيب املباؾط متط عًُ ١ٝايذلٜٚر يالغتجُاضات االدٓب ١ٝيسٚيَ ١ا بأضبع١
َطاسٌ اغاغَ ١ٝتٓاغكٚ ١ؽسّ بعهٗا ايبعض  ٖٞٚناالت:1ٞ
 .3.4.1ضقس اضا ٤املػتجُط ٜٔاالداْب غٛا ٤ناْت اهاب ١ٝا ٚغًب َٔ :١ٝخالٍ ايذلٜٚر ميهٔ ايتعطٜف بايفطم االغتجُاض ١ٜيف
أٚغاط املػتجُطٚ ٜٔتٛنٝح ططم االغتفاز َٔ ٠مجٝع أؾهاٍ ايسعِ ٚايتػٗٝالت ٚاالغتُاع اىل اْتكازاتِٗ ٚكاٚفِٗ َٔ
خالٍ اقاَٚ ١ضف يسضاغ ١اآلضا.٤
 .3.4.2بٓا ٤االْطباع ايعاّ ٚايكٛض ٠االٚي ١ٝس ٍٛايسٚيٚ ١ايذلٜٚر شلا نُٛقع ممٝع َٚهٝف يالغتجُاضٚ :شيو َٔ خالٍ ابطاظ
املٛقع املُٝع ٚايتأنٝس عً ٢ايسعِ ٚايتؿذٝع ٚايتػٗٝالت ايالقسٚز ٠املكسَ َٔ ١ططف ايسٚي ١املهٝف.١
_____________________________________________________________________________________________
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 .3.4.3اغتٗساف املػتجُطٚ ٜٔتٛيٝس االغتجُاضٜٚ :طتهع االغتٗساف عً ٢زق ١ايطغاي ١ايتػٜٛك ١ٝيًكطط ٚاَهاْٝات٘ يتًبَ ١ٝتطًبات
املػتجُط ٜٔاالداْب َٚال ١ُ٥املٓار االغتجُاض ٟيبعض ايؿطنات ايهدلٚ ٣تٛفط ٙعً ٢ايٝس ايعاًََ ١ؤًٖ.١
 .3.4.4خسَ ١املػتجُط :تعتدل اـسَات اؾٝسٚ ٠املػتُط ٠اييت تكسَٗا اؿهٚ ١َٛايٛناالت املػؤٚي ١عً ٢تطٜٛط ايعالق ١بني املػتجُط
ٚايسٚي ١املهٝف َٔ ١بني اِٖ عٓاقط ايٓذاح يبعح ضٚح ايجك ١املػتكبًٚ ١ٝبٓا ٤اْطباع إداب ٞيس ٟاملػتجُط ٜٔاالداْب ٚتكسِٜ
ناف ١اـسَات َٔ قاعس ٠بٝاْات َٛٚاقع تػٌٗ ايتٛاقٌ املػتُط ٚاملجُط.
اـامت١
أٚالً :االغتٓتادات
إ اضتباط اقتكازٜات بعض ايسَٗٓٚ ٍٚا ايعطام مبٛضز ٚاسس  ٖٛٚايٓفط ٚاملتُٝع بتكًبات اغعاض ٙيف االغٛام ايعامل ،١ٝهعٌ َٔ ٖصٙ
ايس ٍٚتعٝـ عً ٢ف ١ٖٛبطنإ  ٚخطط َػتُط ٜٓعهؼ غًبا عً ٢اغتكطاض اقتكاز ٖص ٙايسٜٚ ٍٚؿهٌ تٗسٜس سكٝكٜ ٞتطًب االغطاع
يف اْتٗاز غٝاغات دسٜس ٠تعتُس عً ٢ايتٛغٝع يف ايكاعس ٠االْتادٚ ١ٝايتٛد٘ م ٛاالغتجُاض اـاضد ٞيف سايٚ ١دٛز فٛا٥ض َاي١ٝ
ٚاغتػالٍ قٓازٜل ايجطٚات ايػٝاز ١ٜا ٚاغتػالٍ ايكطاعات ايعضاعٚ ١ٝايكٓاع ١ٝايبس ١ًٜيتٜٓٛع املساخٚ ٌٝتؿذٝع ايػٝاس ١ايب١ٝٓٝ
ٚبٗسف خًل تٜٓٛع اقتكاز ٟىسّ ٜٚكب يف ايٓاتر احملً ٢االمجاي.ٞإ غٝاغ ١تٜٓٛع َكازض ايسخٌ ٜتطًب تسخٌ ايسٚيٚ ١اتباع
غٝاغ ١نٓع ١ٜيسفع زٚالب االقتكاز نُطسً ١اٚي ١ٝتطَ ٢اىل اْعاف االقتكاز املٓٗو بايػٝاغات ايػابكٚ ١اـطٚز َٔ االختالالت
اشلٝهً ١ٝاملٛضٚث َٔ ١ػاضب ايتػٝرل ايفاؾً ١ايػابكٚ ١ايعٌُ عً ٢ضفع فاعًٚ ١ٝنفا ٠٤ايكطاعات االقتكاز ١ٜاملدتًفٚ ،١نٌ ٖصا
ٜتطًب تٛفط االضاز ٠يس ٣ايػًطات احملً ١ٝاييت تعٌُ عً ٢اغتػالٍ ناف ١املٛاضز املتٓٛع، ١ايطبٝعٚ ١ٝايبؿط ١ٜبٗسف اْؿا ٤اقتكاز
َتٓٛع ٜعتُس عً ٢اقتكاز ايػٛم ٚي٘ قاعس ٠إْتادَ ،١ٝايٚ ١ٝخسََ ١ٝتهاًَ ،١تػِٗ يف ايتٜٓٛع َٔ َكازض ايسخٌ ٚايتدًل َٔ
خطط االعتُاز ايهً ٢عً ٢احملطٚقات.
إ سٌ َؿانٌ ايكطاع ايٓفط ٞايعطاقٚ ٞتُٓٝت٘ ٚبٓا ٙ٤بٓا٤اً عكطٜاً ٖ ٛاملفتاح ٚاملسخٌ ايطبٝع ٞيعًُ ١ٝايٓٗٛض االقتكاز ٟفايكطاع
ايٓفط ٞالظاٍ ايكطاع ايكٝاز ٟيف االقتكاز ايعطاقٚ ٞغٝبك ٢نصيو ست ٢اؾعاضاً اخط ،اال إ ايعكٛز ايٓفط ١ٝاييت ٚقعتٗا ٚظاض ٠ايٓفط
ايعطاق ١ٝدعًت املٛضز االغاؽ يًدع ١ٜٓايعاََ ١عطناً ـطط اغتٓعافَ٘ ٖٛٚ ،ا اثط يف امجاي ٞاملٓار االغتجُاض ٟيف ايعطام.
نُا بٓٝت ايسضاغ ١إ يًتٜٓٛع يف اؾهاٍ ايكطاعات االقتكاز ١ٜاثط نبرل يف تٛفرل َٓار اغتجُاضٜ ٟه ٕٛانجط داشب ١ٝيالغتجُاض
األدٓيب يف ايعطام ٚإ غٝاب االغذلاتٝذ ١ٝايذلٚه ١ٝيالغتجُاض ٚنصيو غٝاب االغذلتٝذ ١ٝاالغتجُاض ١ٜاملتهاًَ ١نإ شلا اثط نبرل يف
تٛد ٘ٝاالغتجُاضات ايكً ١ًٝاييت داظفت يف زخ ٍٛاالقتكاز ايعطاق ٞم ٛقطاعات يٝؼ شلا اثط ٜصنط يف ته ٜٔٛضأؽ املاٍ اؿكٝكٞ
ٚبعٝسًا عٔ ايكطاع ايكٓاع ٞم ٛقطاعات خسَ.١ٝ
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ثاْٝاً :ايتٛقٝات
 -1تٗ ١٦ٝايعطٚف ٚاملٓار االغتجُاض ٟاملٓاغب بهٌ َهْٛات٘ يالغتجُاض يف ايكطاعات املدتًف ١مبٛدب خط ١اغتجُاضَ ١ٜسضٚغ ١ؼسز
االٚيٜٛات االْػب يتػطٜع عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝيف ايعطام.
 -2إ افهٌ ايفطم االغتجُاض ١ٜاييت ميهٔ االغتجُاض فٗٝا ٖ ٛاجملُٛع ١ايكٓاعٚ ١ٝميهٔ تععٜع زٚضٖا بايتُٓ ١ٝايؿاًَ َٔ ١خالٍ
اْتؿاضٖا يف قافعات ايعطام املدتًفٚ ١ملػاُٖتٗا يف تٛظٝف االٜس ٟايعاًَ.١
 -3ادطا ٤زضاغات اؾس ٣ٚاالقتكازٚ ١ٜاملاي ١ٝيًفطم االغتجُاض ١ٜاملتاس ١بؿهٌ ناٌَ ٚتٛفرل مجٝع ايبٝاْات املطًٛب ١عٓٗا ٚدعٌ
اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝأ ١٦ٖٝ ٚاحملافعَ ٖٞ ١طنع ؾُٝع املعًَٛات املتعًك ١بٗا.
 -3اقآََ ١اطل اقتكازَٓ ١ٜاطل اغتجُاض ١ٜآَٓ )١ؾصب االغتجُاضات االدٓب ١ٝاملباؾط ٠يف ايكطاعات عاي ١ٝايتكاْٚ ١ايكٓاع ١ٝاملتكسَ١
اييت وتادٗا ايبًس َ ٖٛٚتدًف فٗٝا ظَٓٝاً ٚفٓٝاً ٚإ تهَ ٕٛكسض يتأغٝؼ ضٚابط أَاَٚ ١ٝخًفَ ١ٝع باق ٞايكطاعات ٚايكٓاعات
احملً.١ٝ
 -4تفع ٌٝزٚض املكاضف املتدككَُٗ ١تٗا يف تٓؿٝط االقتكاز احملًٚ ٞغاق ١إضداع املكطف ايكٓاع ٞإىل َُٗت٘ ايػابك ١يف
اغٓاز ايكطاع ايكٓاع ٞاـام ٚاهاز آي ١ٝيتكسمي٘ قطٚض َٝػطٚ ٠إعاز ٠ايٓعط يف ايس ٕٜٛاييت يف شَ ١ايكٓاعٝني غابكاًٚايػرل قابً١
يًتشك ٌٝأقالًٚ ،إعاز ٠دسٚيٖ ١ص ٙايس ٕٜٛأ ٚظٜاز ٠فذلات اغذلزازٖا أ ٚإيػا ٤املُهٔ َٓٗا.

املطادع
املطادع ايعطب:١ٝ
 .1بٛمجعففف ،١بفففالٍ ،ؼًٝفففٌ ٚاقفففع االغفففتجُاضات األدٓبٝففف ١املباؾفففطٚ ٠آفاقٗفففا يف ظفففٌ اتفاقٝففف ١ايؿفففطان١
األٚضَٚتٛغط ،١ٝزضاغ ١ساي ١اؾعا٥ط ،ضغاي ١املادػترل ،داَع ١تًُػإ.2007 ،
 .2عباؽ ،عً :)2007 ٞإزاض ٠األعُاٍ ايسٚي -١ٝاالطاض ايعاّ ،األضزٕ ،زاض اؿاَس ،االضزٕ.
 .3سػفففٔ ،باغفففِ عبفففساشلاز :)2009 ٟايعٛاَفففٌ احملففففع ٠يالغفففتجُاض االدفففٓيب يف اطفففاض ٚنفففع ايعفففطام
نُٔ املؤؾطات ايسٚي ،١ٝعح َكسّ اىل َؤمتط ٖ ١٦ٝاغتجُاض بػساز األ.ٍٚ
 .4املؤغػفففف ١ايعطبٝفففف ١يهففففُإ االغففففتجُاض ٚا٥تُففففإ ايكففففازضات َٓ :)2016ففففار االغففففتجُاض يف ايففففسٍٚ
ايعطبَ -١ٝؤؾط نُإ ؾاشب ١ٝاالغتجُاض  ، ،2016ايهٜٛت.
 .5املعُفففٛض ،ٟامحفففس غفففاَٚ ٞؾفففٜٛعٚ ،سػفففٓا ،ٟٚقُفففس  :)2011ايب٦ٝففف ١االغفففتجُاض ١ٜيف ايعفففطام :عكفففس
اغتجُاض َطاض ايٓذف أمنٛشدا ،فً ١ضغاي ١اؿكٛم ،ايعسز .)1
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 . .6ايؿُطَ ،ٟاٜح ؾبٝب ٚعبسايطنا ،أمحس عبسايطظام  :)2016نطٚضات ايتٜٓٛع االقتكاز ٟيف ايعطام ،فً ١ايهٛت
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َٗ .7فففس ٟاؿفففافغ  :)2007تؿفففذٝع االغفففتجُاض ٚتععٜفففع زٚض ايكهطفففاع اـفففام يف ايعفففطاقٔ عفففح َكفففسّ
اىل ْففففس ٠ٚبعٓففففٛإ زٚض االغففففتجُاض االدففففٓيب يف االقتكففففازات ايعطبٝففففَ ، ١عٗففففس ايتكففففسّ ٚايػٝاغففففات
ٚإؼاز ضداٍ االعُاٍ ايعطاقٝني ،يبٓإ.
 .8اشل٦ٝفففف ١ايٛطٓٝفففف ١يالغففففتجُاض  :)2016املؿففففاضٜع املٓذففففعٚ ٠املػففففتُطٚ ٠املتٛقففففف ١املُٓٛسفففف ١إدففففاظات
اغفففتجُاضَ ١ٜفففٔ قبفففٌ اشل٦ٝففففف ١ايٛطفففففٓ ١ٝيالغففففتجُاض ٦ٖٝٚفففات االغفففتجُاض يف احملافعفففات  2008يػاٜففف١
 ،2016/8/1تكطٜط زاخً.ٞ
 .9ايعففففعا ،ٟٚنففففط ِٜعبففففٝؼ سػففففإ  :)2016زٚض االغففففتجُاض األدففففٓيب املباؾففففط عًفففف ٢منفففف ٛايكطففففاع
ايكففففٓاع ٞيف ايعففففطام يًُففففس ،2013-2003 ٠فًفففف ١ايكازغفففف ١ٝيًعًفففف ّٛاالقتكففففاز ،١ٜاجملًففففس ،)18
ايعسز  )3يعاّ .2016
.10

ابففففطاٖ ،ِٝز .خًٝففففٌ ازلاعٝففففٌ  :)2009آثففففاض ايهففففطا٥ب عًفففف ٢االغففففتجُاض يف ايعففففطام ،فًفففف١

زضاغات اقتكاز ،١ٜبٝت اؿهُ ،١بػساز ،ايعسز  ،22يعاّ .2009
.11

ايعطففففاض ،ز .اسػففففإ ابففففطاَٖ :)2016 ِٝالسعففففات سفففف ٍٛدففففٛالت ايذلاخففففٝل ايبذلٚيٝفففف١

ٚعكففٛز اـسَففٚ ،١ضقفف ١عجٝففَ ١كسَفف ١اىل ٚضؾفف ١عكففٛز اـسَفف ١املكاَفف ١يف املعٗففس ايٓفطفف ،ٞبػففساز –ْٝػففإ
.2016
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خًففففف ،ز .بالغففففِ مجٝففففٌ ٚ :)2011اقففففع االقتكففففاز ايعطاقففففٚ ٞؼففففسٜات االغففففتجُاض االدففففٓيب

املباؾط ،فً ١زضاغات قاغبَٚ ١ٝاي ،١ٝاجملًس  ،6ايعسز .15
.13

عبففففساد بٓففففسض  :)2009ايعالقفففف ١بففففني االغففففذلاتٝذ ١ٝاالغففففتجُاض ١ٜيًعففففطام ٚؽطففففٝط املٛاظْفففف١

ايعاَ ١يًسٚيَٓ ،١ؿٛض عًَٛ ٢قع اشل ١٦ٝايٛطٓ ١ٝيالغتجُاضwww.investpromo.gov.iq ،
.14

ايؿفففبٝيب ،أمحفففس قفففساّ عبفففس ايكفففاسب  :)2010غٝاغفففات َٚتطًبفففات االقفففالح االقتكفففازٟ

يف ايعطام :ضؤَ ١ٜػتكبً ،١ٝفً ١اـًٝر ايعطب ،ٞاجملًس  )38ايعسز  ،)2-1م .108
.15

ؾفففطٜف ،ز .أثفففرل أْفففٛض ٚبتفففاٍ ز .أمحفففس سػفففني  ٚعًفففٚ ،ٞغفففاّ سػفففني  :)2016تفٝفففٚ ِٝاقفففع
ايب٦ٝفففف ١االغففففتجُاض ١ٜيف ايعففففطام :زضاغفففف ١ؼًًٝٝففففَٝ ١ساْٝفففف ١يًُؤؾففففطات ٚاملعٛقففففات ،فًفففف ١ايسضاغففففات

االدتُاع ،١ٝداَع ١ايعًٚ ّٛايتهٓٛيٛدٝا ،ايعسز ،)47آشاض .2016
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فٗففففس ،ز .أٜػففففط ٜاغففففني  :)2010أغففففذلتٝذ ١ٝتففففطٜٚر االغففففتجُاض يف ايعففففطام ،اشل٦ٝفففف ١ايٛطٓٝفففف١

يالغتجُاضwww.investpromo.gov.iq ،
.17

ضؤٜففففَ ١ػففففتكبً ١ٝيففففسٚض االغففففتجُاض األدففففٓيب املباؾففففط يف غٝاغففففات اإلقففففالح االقتكففففاز ٟيف

ايعففففففففطام ،قففففففففشٝف ١املػففففففففتكبٌ ايعطاقفففففففف ،ٞايعففففففففسز ضقففففففففِ  872يف ،2014/12/25
http://almustakbalpaper.net/old/news.php?id=11264
.18

غفففايه ،ٞغفففعاز  :)2011زٚض ايػٝاغففف ١املايٝففف ١يف دفففصب االغفففتجُاض األدفففٓيب املباؾطفففف زضاغففف١
بعفففض ز ٍٚاملػفففطب ايعطبففف ،ٞأططٚسففف ١زنتفففٛضا ٙغفففرل َٓؿفففٛض ،)٠نًٝففف ١ايعًففف ّٛاالقتكفففازٚ ١ٜعًفففّٛ

ايتػٝرل ،داَع ١أب ٞبهط بًكاٜس ،اؾعا٥ط.
.19

سػفففنيْ ،فففاد ٞبفففٔ  :)2007زضاغففف ١ؼًًٝٝففف ١ملٓفففار االغفففتجُاض يف اؾعا٥فففط ،اططٚسففف ١زنتفففٛضاٙ

َكسَ ١اىل نً ١ٝايعً ّٛاالقتكازٚ ١ٜعً ّٛايتػٝرل -داَعَٓ ١تٛض ،ٟاؾعا٥ط.
.20

عففففع ايعففففطب ،قُففففس  :)2010ايسٚيفففف ١ايطٜعٝففففَ ،١فففففاٖ ِٝاألغففففؼ ايعًُٝفففف ١يًُعطفففففَ ،١ففففٔ
اقففففساضات املطنففففع ايففففسٚي ٞيًسضاغففففات املػففففتكبًٚ ١ٝاألغففففذلاتٝذ ،١ٝايكففففاٖط ،٠ايعففففسز  )65ايػففففٓ١

ايػازغ.١
.21

قففففاْ ٕٛاالغففففتجُاض ايعطاقفففف 13 ٞيػففففٓ 2006 ١عًففففَٛ ٢قففففع اشل٦ٝفففف ١ايٛطٓٝفففف ١يالغففففتجُاض

www.investpromo.gov.iq
.22

سػفففٔ ،باغفففِ عبفففس اشلفففاز :)2009 ٟاملٓفففاطل االغفففتجُاض ١ٜقفففط ٠٤يف بعفففض ػفففاضب ايذلنفففع

اؾػففطايف يألْؿففط ١االقتكففازَ ١ٜففع إؾففاض ٠اىل ايعففطام ،فًفف ١زضاغففات اقتكففاز ،١ٜبٝففت اؿهُفف ،١بػففساز،
ايعسز .2009 ،22
.23

ٚظضا ٠ايتدطفففففٝط ،اؾٗفففففاظ املطنفففففع ٟيالسكفففففا :)2016 ٤ايتكفففففسیضات ايفعفففففٌی ٠إلمجفففففايٞ

تهٛیٕ ضأؽ املاٍ ايجابت يف ايعطام يػٓ ،2014 ١بػساز.
.24

َٓعُففف ١ايتُٓٝفففٚ ١ايتعفففاٚ ٕٚايتُٓٝففف ١االقتكفففازٚ :)2010 ١ٜضؾففف ١عُفففٌ سففف ٍٛاإلغفففذلاتٝذ١ٝ
ايعطاقٝفففف ١يًُٓففففاطل االقتكففففاز ، ١ٜأُقُٝففففت ببففففاضٜؼ يف َٛ ،2010/11/26-25دففففٛز ٠عًففففَٛ ٢قففففع

املٓعُ ١يف ؾبه ١املعًَٛات ايسٚي.)www.oecd.org/ ١ٝ
.25

فٗففففس ،ز .أٜػففففط ٜاغففففني ٚ :)2011اقففففع َٓففففار األعُففففاٍ يف ايعففففطام نففففُٔ إطففففاض عُففففٌ
إغفففذلاتٝذ ١ٝتطفففٜٛط َٓفففار األعُفففاٍ ملٓعُففف ١ايتعفففاٚ ٕٚايتُٓٝففف ١االقتكفففاز ،١ٜعفففح َكفففسّ املفففؤمتط ايعًُفففٞ
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 ؼففففت2011/5/26-25 ذٜ بتففففاض١ٜ املػتٓكففففط١االقتكففففاز – اؾاَعففففٚ ٠ اإلزاض١ففففًٝ عؿففففط يهٟاؿففففاز
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