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ودوره السياسي  ستررارالا*:  د.عبدالرحمن نجم المشهداني

 جذب االستثمار االجنبي للعراقفي 

على اختالف انظمتها العالم دول معظم  باهتمام كبير فياليوم االستثمار االجنبي حظى ي
مالية الر مصادالالى  هار باالستثمار االجنبي الفتقاالنامية الدول النامية منها والمتقدمة ويزداد اهتمام 

التي تزايدت الدول واحدا من هذه العراق و  .مستقرة من جهة والى التكنولوجيا والتقنية من جهة اخرى ال
خاصة في السنوات الثالث االخيرة بعد تراجع اسعار النفط العالمية التي ادت حاجته الى االموال 

تحادية السنوية واكثر من % من موازنته اال90التي تشكل اكثر من النفطية  هالى تراجع ايرادات
استنزاف الكثير من موارده لتمويل عمليات تحرير اضافة الى  .% من ناتجه المحلي االجمالي60

وكذلك العادة بناء وانشاء البنى التحتية المدمرة ،)داعش( المناطق التي احتلتها التنظيمات االرهابية
 في معظم مدن العراق المختلفة.

المناطق المحررة عمار واعادة ا  الالزمة لعمليات التنمية االقتصاديةوارد لقد قدرت فجوة تمويل الم
تهالك وتدمير البنى التحتية اضافة الى التي يصعب توفيرها محليا بعشرات المليارات من الدوالرات 

التي اليمكن ان توفر اال من طريقين االموال  الى  حاجةالولذلك تزايدت  ،في معظم مدن العراق
تزايد االمر الذي قد يترتب عليه امريكي مليار دوالر  75الذي زاد عن راض الخارجي وهما االقت

االنفتاح على العالم الخارجي  اواعبائها االقتصادية والسياسية،  اضافة الىء المديونية الخارجية اعبا 
لمالئم التي تحتاج الى توفير المناخ اومحاولة جذب االستثمارات االجنبية وخاصة المباشرة منها، 

  .لها
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 مشكلة البحث:
تمكن مشكلة البحث في عدم القدرة على توفير المناخ االستثماري المالئم لجذب االستثمارات 

استقطاب الى  تهدف 2003 الحكومة العراقية بعدها تالسياسية التي تبن االجنبية  رغم ان 
وطنية وتخفيف العجز في شكل الذي يضمن تقليص الفجوة في الموارد الالب ات االجنبيةاالستثمار 

العراق والنهوض ميزان المدفوعات والنفقات االستثمارية العامة بغية المساهمة في اعادة اعمار 
يعد من افضل قوانين االستثمار في المنطقة الذي اصدار قانون لالستثمار رغم و  ،بالصناعة الوطنية

يد من الضمانات والحوافز والمزايا م العديقدت و تبني مجموعة من السياسات واالجراءاتو العربية 
التي تهدف الى تشجيع تدفق االستثمار االجنبي المباشر الى العراق كي يسهم في دعم عمليات 

ان تدفق االستثمارات االجنبية الى العراق لم يكن بالقدر المطلوب ولم يحقق اال التنمية االقتصادية، 
اب عدم فاعلية سياسة االستثمار في تحقيق الهدف المنشود، الشئ الذي اثار التساؤل عن اسب

 التي تتمثل بـ:االهداف التي تسعى اليها. 

رغم ان الدستور العراقي ينص في مادته االولى على ان النظام االستقرار السياسي  ضعف -1
الحكم فيه جمهوري نيابي )برلماني( ديمقراطي ورغم مرور ثالث دورات برلمانية اال انه لم 

  اسيايشهد استقرار سي
التدهور االمني الكبير الذي شهده العراق بعد احتالل التنظيمات االرهابية لثلث مساحة  -2

 .العراق
مانينيات التي شرعت في سبعينيات وثاالقتصادي الناظمة للعمل قوانين الة الى تكييف الحاج -3

 .التحول نحو اقتصاد السوق توجهات الحكومة في بما يتالئم و القرن الماضي 
 فرضية البحث:
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المحلين الذي وفر افضل التسهيالت للمستثمرين  2006لسنة  13رغم صدور قانون االستثمار رقم 
ستثمار ت من العوامل الطارد لالالسياسية في العراق كانوالصراعات  تجاذباتاال ان الب واالجان

  .2003المحلي واالجنبي بعد عام 
 

 هدف البحث:
في  في استقطاب االستثمارات االجنبية السياسي او عدم االستقرار االستقرار بيان اثر يهدف البحث 

 كونه من اهم عناصر المناخ االستثماري  العراق 
 

 حث الى :قسم الب الهدف وللوصول الى     
 تقرار السياسيمؤشرات االس اوال:
 االستثمار االجنبي واهدافه ثانيا:

 ؤشراتهثالثا: المناخ االستثماري وم
 2003رابعا: المناخ االستثماري في العراق بعد عام 

 خامسا: واقع االستثمار االجنبي في العراق
 سادسا: البيئة السياسية واثرها على االستثمار االجنبي في العراق

 
 تسقررااالييستس::اوال: مؤشرات اال

 

التعامل  ته علىاالستقرار السياسي هو مدى قدرة النظام السياسي على استثمار الظروف وقدر

بنجاح مع األزمات الستيعاب الصراعات التي تدور داخل المجتمع، مع عدم استعمال العنف فيه، 

تسعى إليه األمم  ألن العنف هو أحد أهم ظواهر عدم االستقرار السياسي. واالستقرار السياسي أمر

دا من عد وهناك .(1)والشعوب؛ ألنه يُوف ِّر لها الجو والبيئة الضروريين لألمن والتنمية واالزدهار
  :(2)على اساسها حساب االستقرار السياسي لدولة ما من عدمه اهمهاتم المؤشرات التي 
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 و الحكومة، ا رئيس الدولةالمتمثلة بشخص انتقال السلطة  ويقصد به انتقال السلطة نمط -1

ً لنوع النظام السياسي واألساليب الدستورية المتبعة فإذا تمت  ،وهي عملية تختلف طبقا
ً لظاهرة  ً فإن ذلك يعد مؤشراً حقيقيا ً لما هو متعارف عليه دستوريا عملية االنتقال طبقا

 أما إذا تم عن طريق االنقالبات والتدخالت العسكرية فهذا مؤشر على ،االستقرار السياسي
 عدم االستقرار السياسي.

 ايتبرير السلطة الحاكمة من منطق اإلرادة الجماعية. وهي  شرعية النظام السياسي -2

أن النظام السياسي يكتسب شرعيته من خالل تحقيق مصالح الشعب وصيانة 
استقالل البالد وحماية الحقوق.... وتظهر هذه الشرعية من خالل تقبل أفراد 

طواعية. فرفض المواطنين أو عدم تقبلهم طواعية،  الشعب للنظام وخضوعهم له
واختياراً ألنماط السلطة الموجودة في المجتمع من خالل الفكر الحر عن طريق 

 .المشاركة واإلقناع سيؤدي إلى العنف
وتعني ان صناعة القرار السياسي في مجتمع ما تحكمه اليات مؤسساتية تأخذ  المؤسساتية -3

والبعد عن شخصنة عملية صناعة القرار فكلما احترام القانون بنظام الفصل بين السلطات و 
 قترب النظام السياسي من ذلك اقترب من حالة االستقرار حتى لو لم يكن ديمقراطيا.ا

 قوة النظام السياسي وقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة.  -4
يين على رأس أي فبقاء القادة السياس ،القيادات السياسيةمناصب التغيير في محدودية  -5

نظام سياسي لفترة طويلة مؤشر لالستقرار السياسي، ولكن يجب أن يقترن ذلك 
برضا الشعب. ويعد التغيير المتالحق في المناصب القيادية أحد مؤشرات عدم 

 االستقرار
 االستقرار البرلماني -6
في  عن آرائهمالمواطنين تعبير وتعني حرية قراطية وتدعيم المشاركة السياسية الديم -7

القضايا الوطنية واختيار النواب والممثلين في المجالس النيابية والمحلية. بذلك 
تصبح المشاركة الشعبية وسيلة لتحقيق االستقرار الداخلي وتدعيم شريعة السلطة 

 .السياسية
 غياب العنف واختفاء الحروب. -8
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فعندما يكون  مؤشر لتحقيق االستقرار االقتصادي والسياسي،نجاح السياسات االقتصادية  -9
وخلق فرص عمل النظام مستقرا فانه يوجه سياساته ومواردة نحو تحقيق االهداف التنموية 

مما تؤدي الى خلق نوع من الطمأنينة  جديدة ورفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي.
  والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي.

 ة(.)االولي الوحدة الوطنية واختفاء الوالءات التحتية -10
 قلة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية -11

دراسة حالة ( مؤشر بعد 24التي رتبها بـ )هذه المؤشرات معهد االقتصاد والسالم وقد اطر 
والتي تصدر دولة من دول العالم والعراق واحدا منها  163في السلم واالمن في العالم 

 راوح نتائجه بين الذي تت  (مؤشرات السالم العالمي)في تقريره السنوي نتائجه 
  .(3)تعني ان البلد مستقر وبالعكس (0.4)ؤشر من مفكلما اقترب ال ةطنق( 4.5و  0.4)
 

 واهدافه االتسقثمسا االجنب:ثسنيس: 
انتقال لراس المال عبر الدول بقصد التوظيف في عمليات االستثمار االجنبي بانه يعرف 

المساهمة فيها، او االكتتاب في االسهم والسندات او اقتصادية مختلفة كانشاء المشاريع االنتاجية او 
. بشرط ان يتم ذلك خارج النظام القانوني والنقدي القروض، بهدف الحصول على عوائد مجزية

قيام المستثمرين في دولة معينة بتأسيس مشروعات   (4)والمالي واالقتصادي للدولة المستثمرة 
اكتساب أو امتالك إضافي لجزء من منشأة قائمة في ومنشَات اقتصادية جديدة في دولة اخرى أو 

دولة اخرى، وذلك بشرط ان يكون نصيب مقيمي الدولة المستثمرة في هذه الشركة/المشروع كبيرا. 
 :(6)ويهدف الى . (5) ويختلف هذه النسبة من دولة الى اخرى 

  
بية وعلى راسها تمويل التنمية االقتصادية من خالل االستعانة بالموارد والمدخرات االجن .1

عند قصور الموارد المحلية غير التضخمية عن تمويل االستثمارات االجنبية المباشرة 
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تكون هذه االستثمارت بديال امثال عن المعدالت المنشودة لالستثمارات الوطنية، ويمكن ان 
والخاصة والتي تشكل عبئا كبيرا على االقتصاد الوطني منها القروض الخارجية السيادية 

على البلد المترتبة عليها فضال عن االلتزامات التي تفرضها الجهات المقرضة  الفوائدتيجة ن
   المقترض.

الجيدة وتوظيف الخبرات االدارية  المتقدمة ضمان قيام الشركات المستثمرة بنقل التكنولوجيا .2
وسائل  ها في تدريب العاملين المحليين على االعمال االدارية وعلى استخداماالستفادة منو 

  .االنتاج المتقدمة
من خالل زيادة التصدير من للدولة المستثمر فيها المساهمة في تحسين ميزان المدفوعات  .3

  جهة وتخفيض الواردات االجنبية من جهة اخرى فضال عن توفير رؤوس االموال.
ة ميسر رؤوس االموال االجنبية لتمويل مشاريع البنية التحتية وذلك بشروط امكانية توفير  .4

 وغير تعجيزية.
يعد المصدر الخارجي األكبر واألكثر ثباتا للتمويل بالنسبة لالقتصادات النامية مقارنة  .5

 .(7) باستثمارات الحوافظ المالية والتحويالت والمساعدة اإلنمائية الرسمية
وبناء قدراتها من خالل للعمالة الوطنية خلق فرص عمل جديدة يسهم االستثمار االجنبي في  .6

الجماعات االرهابية والمتطرفة من تجنيد العاطلين  وبالتالي منعفي الدول المضيفة.  هاتدريب
   .(8) عن العمل في عمليات ارهابية

تحسين القدرة التنافسية بين المشاريع االنتاجية و المحافظة على االستثمارات القائمة وحمايتها  .7
عية الخدمات والمنتجات، والشركات المحلية مما يؤدي الى خفض االحتكار وتحسين نو 

 (9) فضال عن انخفاض تكاليف االنتاج المحلي

المساهمة في سد الفجوات في االقتصاد من اهمها فجوة المدخرات المحلية لتمويل المشاريع  .8
االستثمارية الطموحة وفجوة النقد االجنبي لبيع المعدات واالالت الضخمة والفجوة 

 .(10) العامة والنفقات العامةالتكنولوجية والفجوة بين االيرادات 
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زيادة نسبة القيمة المضافة الى الدخل القومي من خالل ما تدفعها الشركة من رواتب واجور  .9
القيمة المضافة الى الدخل القومي من خالل  زيادة نسبة وضرائب للبلد المضيف المتمثلة.

 .(11) للبلد المضيف المتمثلةمن رواتب واجور وضرائب ما تدفعها الشركة 
 
 ومؤشراته المنسخ االتسقثمساي  لثس:ثس 
 

البيئة االقتصادية المستقرة والمحفزة لالستثمار في ظل اليات السوق المناخ االستثماري هو 
للموارد التي تمتاز بالخصائص التالية: عجز طفيف في الموازنة العامة، عجز  األمثلوالتخصيص 

، معدل تضخم متدني، سعر األجنبيةالتدفقات  مقبول في ميزان المدفوعات يمكن تمويله بواسطة
التخطيط المالي والتجاري  ألغراضصرف واقعي، بيئة سياسية مستقرة تساعد على االستقرار والتنبؤ 

 .(12) واالستثماري 
التي تؤثر في ثقة المستثمر والظروف  األوضاعمجمل بانه  المناخ االستثماري ايضاويعرف 
تتصف به من  السياسية العامة للدولة وما فاألوضاع، اخر ى بلد دون استثماراته الوتقنعه بتوجيه 

ري للدولة وما يتميز به من فاعلية، واالوضاع االقتصادية التي ااستقرار او اضطراب، والتنظيم االد
االنتاج  رتتأثر بما يتميز به البلد من خصائص جغرافية وديمغرافي. مما ينعكس على توافر عناص

 ى مساهمتها فيدمن بنى تحتية، ثم خطط البلد وبرامجه االقتصادية وموازناته وموما شيده البلد 
وازن بالداخل والخارج وطبيعة االسواق السائدة بالدولة والياته والنظام القانوني تيق نمو مطرد ومتحق

ذه . وتتميز هبالدولة ومدى كماله ووضوحه واتساقه وثباته وتوازنه بما ينطوي عليه من حقوق واعباء
ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض، وتشكل في مجملها مناخ االستثمار العناصر بكونها متداخلة 

الذي بموجبه يؤثر إيجابيًا أو سلبيًا على فرص نجاح المشروعات االستثمارية وبالتالي تصبح البيئة 
 .(13) االقتصادية محفزة وجاذبة لرأس المال أو طاردة له

  هي:تؤثر في جذب االستثمار  أهم المؤشرات التيومن 
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 أ. المنسخ الرسنون: والقنظيم: 
بقوانين الدولة، ويقصد بمفهوم المناخ القانوني  وغير المباشر  يتأثر االستثمار االجنبي المباشر

العمل على تحديث التشريعات والقوانين واالنظمة والتعليمات الناظمة لالستثمار بما فيها القوانين 
ردة لالستثمار األجنبي المباشر وتلك القوانين التي يجب أن تتمتع باالستقرار وعدم المحفزة أو الطا

التضارب فيما بينها حتى تجذب االستثمار، فضاًل عن ضرورة وجود القضاء العادل ونظام التحكيم 
الذي يتكفل بحسم المنازعات والذي يعتبر من العناصر الهامة في تهيئة المناخ االستثماري، كما أن 
للمؤسسات القائمة على تنفيذ القوانين دور كبير في جذب االستثمار األجنبي المباشر من خالل 

  .(14)التسهيالت وتيسير اإلجراءات أو طرده من خالل التعقيدات والبيروقراطية وطول اإلجراءات

 المنسخ الييستس:  ب. 
او استقطاب مؤثرا في هاما و  يلعب االستقرار السياسي في الدولة المضيفة لالستثمار  دورا      

يؤدي ضعف االستقرار السياسي إلى تدني معدل االدخار، وتزايد  اذ  .هروب رؤوس االموال
مؤثر على قرار المستثمر الذي يخشى عادة العنصر ال فهومعدالت هروب رؤوس األموال المحلية، 

تقرار النظام السياسي للدولة األجواء التي تسودها األزمات المختلفة، فاالستقرار السياسي ومدى اس
وطبيعة عالقتها مع الدول المجاورة واإلقليمية والعالمية كلها عوامل البد من توفرها في الدول 

 (.15) المضيفة لجذب االستثمار االجنبي

 . البيئة االققصسدية ج 
فرة حجم السوق وو عموما وبشكل خاص االستقرار االقتصادي للدولة و االقتصادية  العوامل تعد

اكثر اهمية من جميع الحوافز الخاصة لجذب االستثمار االجنبي عامال حاسما و الموارد الطبيعية 
المحافظة على سعر الصرف والسيطرة على التضخم وعبء المديونية الخارجية فضال عن المباشر، 

جاذبة  وشبكة البنية التحتية واالنفتاح االقتصادي وان السياسات االقتصادية قد تكون طاردة أو
 (16)لالستثمار االجنبي وتعتبر من المحددات المهمة لالستثمار األجنبي المباشر
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 د. االنضمسم الى منظمة القجساة العسلمية 
ان انضمام الدول الى منظمة التجارة العالمية يؤثر ايجابا على تدفقات االستثمار االجنبي 

تخفيف االجراءات والقيود التجارية والمالية امام جات المحلية و الغاء الدعم المقدم للمنتبسبب المباشر 
  ومعاملة المستثمر االجنبي معاملة المستثمر المحلي.حركة رؤوس االموال 

   مؤشر الحكومة اإللكقرونية .ـه
ات التي تؤدي إلى تحسين التفاعل يعتبر التحول إلى الحكومة اإللكترونية أحد أهم المتطلب

 مع المستثمرين من خالل توفير الشفافية في األداء وخفض النفقات وتبسيط اإلجراءات.

  و. مؤشر األداء لالتسقثمسا األجنب: المبسشر  
فقات االستثمار األجنبي المباشر يمثل مؤشر أداء االستثمار األجنبي المباشر العالقة بين تد   

بمقارنة االستثمار االجنبي ويصنف هذا المؤشر  الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وحصتها في
يصنف مؤشر أداء و .المباشر بالبعد االقتصادي للبلد أي مدى قدرته على جذب االستثمار االجنبي 

االستثمار األجنبي المباشر مقارنة ل االستثمار األجنبي المباشر في االقتصادات العالمية من خال
متغير(، وهي  12المستلم بالبعد االقتصادي للبلد أي قدرته على جذب االستثمار االجنبي ويتضمن )

معدل نمو الناتج المحلي، ومتوسط دخل الفرد، ونسبة الصادرات إلى الناتج المحلي، وخطوط 
ك الطاقة للفرد، ونسبة اإلنفاق على الهاتف الثابت، وخطوط الهاتف المحمول، ومتوسط استهال

البحوث من الناتج المحلي اإلجمالي، ونسبة الملحقين بالدراسات العليا إلى إجمالي السكان، ونسبة 
صادرات الموارد الطبيعية للعالم، ونسبة الواردات من قطع الغيار لألجهزة الكهربائية وصادرات 

خدمات للعالم، ونسبة الرصيد التراكمي لالستثمار السيارات للعالم، ونسبة صادرات الدولة من ال
 . (17) األجنبي بالدولة من العالم
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 . المنسخ االجقمسع: والثرسف:ز   
ما يؤثر على قوة العمل سواًء من حيث الكم أو الكفاءة ومن ثم فإنه ويهتم هذا العامل في كل 

يمية ومدى مالئمة مخرجاتها مع يتكون من دور النقابات العمالية ومدى فعاليتها والسياسة التعل
احتياجات سوق العمل، ومعدل نمو السكان ونسبة القوة العاملة إلى إجمالي عدد السكان، والتركيب 
االجتماعي وما يحتويه من وفاق أو تنافر، والوعي الصحي والبيئة، ومدى تفاعل الرأي العام 

 . (18) وترحيبه باستضافة االستثمارات األجنبية
 

 مؤثرة اخرى ف: االققصسد العسلم: المعسصر . عواملح
 

تهتم الدول الصناعية المتقدمة باالداة الجديدة في التجارة الدولية مثل االنترنيت او مايسمى    
( التي توفر فرص تجارية واستثمارية كبيرة لكن تشكل في digital economyباالقتصاد الرقمي )

مام المستثمرين بانظمة تحكيم المنازعات التجارية نفس الوقت تحديات، ومن حانب اخر اصبح اهت
يتزايد في العالقات االقتصادية المعاصرة كونه يوفر ضمانات لحقوقهم وامتيازاتهم الممنوحة وفق 

 قوانين الدول. 
 

 2014بعد عسم  المنسخ  االتسقثمساي  ف: العراقاابعس: 
 

المجاميع االرهابية العنيفة بعد عام رغم ان العراق تجاوز الظروف الصعبة والدمار الذي سببته 
، اال انه اليزال يعاني من تداعياتها ويتعافى تدريجيا االمر الذي له عالقة مباشرة بالبيئة 2014

هناك أوضاع وعوامل عديدة ومترابطة تسهم في تنشيط االستثمار وخلق بيئة اعمال فاالستثمارية، 
مالمح المناخ االستثماري وبهدف تشخيص اهم .اخر للراغبين في االستثمار في بلد ايجابية وجذابة

 في العراق البد من دراسة:
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 العراق مس بعد داعش . أ
يؤكد البنك الدولي في تقريره االخير عن رصد االقتصاد العراقي على ان العراق "اخذ بالخروج 

تقدم ببطئ من الضغوطات االقتصادية العميقة التي الزمته في السنوات الثالث االخيرة، لكن ال
الحاصل في التعامل مع تركة الحرب على تنظيم داعش والعجز التنموي المتراكم الناجم عن سنوات 
من الصراع يجب ان يمضي بوتيرة اسرع، وقد أدى التحسن في أسعار النفط منذ منتصف عام 

يتم  وضبط اإلنفاق إلى نتائج أفضل في الميزانيات المالية والخارجية"، وانه من الضروري ان 2017
وضع احتياجات إعادة اإلعمار والعواقب االقتصادية للحرب ضد داعش في السياق المالي العام 
والنمو الشامل للعراق من اجل تقييم آثار إعادة اإلعمار على النمو والموازنة، والتاكيد على أهمية 

الدولي الى ان البنك  تقريرشير يخطة اإلصالح الهيكلي في اتمام التعافي من الصراع وتعجيله. و 
حكومة العراق تعمل االن على وضع حزمة إعادة إعمار شاملة التي تربط تحقيق االستقرار المباشر 
برؤية طويلة المدى، وقامت الحكومة العراقية بدعم من المجتمع الدولي، بحشد الجهود لتلبية 

 . (19)اعمار االحتياجات اإلنسانية، وتعزيز االستقرار، والشروع في عملية تعافي واعادة

 الحرب ضد االاهسب واتسعسا النفط المنخفضة   . ب
ادت الحرب وانعدام االمن في بعض مناطق العراق الى نزوح جماعي وزيادة سريعة في الفقر 
مع النزوح الداخلي ألكثر من ثالثة ماليين شخص في جميع أنحاء العراق، كما تسببت هذا الوضع 

والتي قدرت الخسائر التي سيطر عليها تنظيم داعش االرهابي  الى تدمير البنية التحتية في المناطق
، (20) الطرق التجاريةقطع  ه من احدث( مليار دوالر اضافة الى ما 31,7المادية الحكومية بـ) 

% مما أدى إلى 40وبالتالي تضاءلت ثقة المستثمر والمستهلك، وانخفض اإلنتاج الزراعي بنسبة 
بلد، واضطر مئات اآلالف من األشخاص إلى الهجرة إلى المناطق تقويض االكتفاء الغذائي في ال

 الحضرية للحصول على الوظائف والدعم.
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األضرار واالحتياجات في العراق في المحافظات السبعة المتأثرة بشكل مباشر بحوالي  تقدر لقد 
، (21)الرمليار دو  88.2مليار دوالر وأن احتياجات إعادة اإلعمار وتعافي من الحرب تبلغ  45.7

فقد كانت الخسائر االقتصادية الناجمة عن الصراعات هائلة، ولقد تسبب الصراع في العراق الذي 
تزامن مع صدمة أسعار النفط في حدوث ركود في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي ما أدى الى 

 .ى حد كبيرإلتفاقم الوضع المالي والقطاع الخارجي وإمكانيات النمو على المدى المتوسط 

 

 . زيسدة نيبة الفررج

إلى  2007٪ عام 22.4ومن جانب اخر ارتفعت نسبة الفقر بعد ان شهد انخفاضا من 
بشكل حاد بسبب انخفاض عائدات النفط والحرب ضد داعش، حيث تضاعف  2012٪ عام 18.9

قر في % في المناطق التي تحتلها داعش مع زيادة حادة في مستويات الف41.2معدل الفقر إلى 
مليون  1.4في المائة، وذلك "بسبب تدفق  12.5في المائة إلى  3.5إقليم كردستان العراق من 

 الجئ من سوريا". 241،000شخص من النازحين داخليا وأكثر من 

 د. االتسقرراا الييستس: واالمن: 

االمن  يعد الالستقرار السياسي واالمني من اهم محدادت االستثمارات االجنبية، حيث ان انعدام
هو العامل الطارد لالستثمار االجنبي المباشر الرئيس في اي مكان في العالم، واليمكن ان يقوم 
المستثمر باالستثمار ونقل رأس ماله وخبرته الى بيئة تسودها االزمات المختلفة.ونظرا للظروف 

  2018في ايار ت التي جر االنتخابات النيابية و التي يمر بها العراق  الحساسة السياسية واألمنية
والتي تعتبر من  تأخير تشكيل الحكومةونسبة المشاركة المنخفضة و  كان يشوبها الشكوكالتي 

اولويات الشركات االستثمارية والتي جميعها يمكن ان تشكل عامل طرد لدخول اإلستثمارات األجنبية 
 إلى اإلقتصاد العراقي.
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 تحيين العجز المسل: .ـه

% من الناتج المحلي 2.2ي الى أن العجز المالي قد تحسن ليصل إلى يشير تقرير البنك الدول
، بسبب ارتفاع أسعار النفط والتدابير للسيطرة على اإلنفاق على رواتب 2017اإلجمالي عام 

الموظفين والمعاشات التقاعدية والتحويالت وتحسن الميزان المالي بشكل رئيسي نتيجة لزيادة عائدات 
 .(22) الرغم من تخفيضات اإلنتاج٪ على 43النفط بنسبة 

 و. انضمسم العراق الى منظمة القجساة العسلمية

الحكومة العراقية في عملية تحرير التجارة الخارجية مع تغييرات متكررة على مستويات شرعت 
، أنشئت لجنة عليا لدراسة طلب انضمام العراق 2004التعرفة الكمركية وأسعار الرسوم، وفي عام 

التجارة العالمية، واقتربت اللجنة من مراحلها النهائية لتوفير  شروط االنضمام الى إلى منظمة 
 .2010منظمة التجارة العالمية ومع ذلك لم يتم تسجيل أي تقدم منذ عام 

 . امقيسزات قسنون االتسقثمسا العراق:ز

لتأهل لمستثمرين المحليين واألجانب على السواء بابين اقانون االستثمار الوطني  اوي يس
للحصول على الحوافز وُيسمح للمستثمرين األجانب بالتداول في األسهم واألوراق المالية المدرجة في 

للمستثمرين بتمويل وتحويل رأس المال داخل أو اضافة الى السماح سوق العراق لألوراق المالية 
اإلعفاءات من خارج العراق، كما يسمح للمستثمرين الذين يمتلكون رخصة استثمارية بالتمتع ب

سنة اذا تكون نسبة المستثمر العراقي اكثر من  15الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات وتصل الى 
 .(23)، فان هذه االمتيازات كلها تعتبر عومل الجذب لالستثمارات االجنبية50%

 . الية تيوية النزاعست االتسقثمسايةح
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ت الناشئة بين دول ومواطني دول من اجل تشجيع االستثمار وحماية المستثمر في المنازعا
اخرى باللجوء الى التسوية والتحكيم، انضم العراق الى اتفاقية تسوية نزاعات االستثمار بين دول 

  .(24) 2012ومواطني دول اخرى عام 

 ست اتسقثمساية ثنسئيةي. اتفسقط

في هذا االطار،  له.تمنح اتفاقيات ثنائية الحماية القانونية لالستثمار االجنبي ويعد عامال جاذبا 
دول عربية واجنبية وكذلك  8ثنائية بشأن حماية وتشجيع االستثمار مع التفاقيات بابرام االالعراق  قام

 3/1998دولة عربية بما يتماشى مع قانون سلطة المنطقة الحرة رقم  11اتفاقيات للتجارة الحرة مع 
(25).  

 . قطسع مصرف: ضعيفي

هو شرط اساسي في تحقيق النمو االقتصادي وتعزيز ثقة ان استقرار القطاع المصرفي 
المستثمر االجنبي، حيث يوصف النظام المصرفي في العراق بانه ضعيف، وتقتصر غالبية عملياته 

٪ من أصول القطاع 96عامة  مصارفعلى المعامالت االستهالكية األساسية، وتمثل سبعة 
 مصرف 19أجنبيا، و مصرفا 19و  مصرفا خاصا، 24المصرفي في الوقت الذي ينشط فيه 

 إسالمي في العراق، إال أنها أصغر بكثير من األهمية وتركز على األعمال التجارية ذات الصلة
(26)  . 

 . مكسفحة الفيسد ك

اشارت االوساط الحكومية في عدة مناسبات الى التحديات الكبيرة التي تواجه العراق بسبب 
الذي  2018مدركات الفساد لعام دولة في تقرير  180ين من ب 169فقد احتل المرتبة الفساد، 

  (27) منظمة الشفافية العالمية
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 . معوقست اجرائية محقملة امسم الميقثمر االجنب: والحلول المطروحة ل 

االجنبي عادة الى تبسيط االجراءات القانونية الشفافة  رتسعى الدول الراغبة في جذب االستثما
ن خالل سن قانونا خاصا باإلستثمار األجنبي الى جانب التشريعات امام المستثمر االجنبي م

ورغم العادية المنظمة للنشاط اإلقتصادي في البلد وتخصه بمزايا ال تكفلها التشريعات األخرى، 
يعالج جميع جوانب العالقة اإلستثمارية "مما اال انه لم  2006في  قانون االستثمار العراقي صدور

مختلفة بشأن الجوانب التي ات جتهادوامستثمر األجنبي ألكثر من تشريع يترتب عليه خضوع ال
أغفلها التشريع والتي تصدرها جهات متعددة األمر الذي يكون سببًا في تعقيد العالقة اإلستثمارية 

 .(28) وإنقالب وضعها في غير صالح المستثمر والدولة المضيفة ذاتها"

 المنسطق الحرة والمنسطق الصنسعية .م

تعرف المنطقة الحرة بانها جزء من اقليم الدولة يسمح فيه باستيراد البضائع االجنبية  
وتخزينها واعادة تصديرها وممارسة االعمال التجارية والصناعية في ظل اعفاء من الرسوم الكمركية 

ثمر في المزايا الممنوحة للمست اماوالضرائب المقررة داخل الدولة في الحدود التي يقررها القانون. 
المناطق الحرة، فان للمستثمر حرية اختيار مجال االستثمار في هذه المناطق والتوجد قيود على 

ط الدولة اي نسبة مشاركة في استثمارات المناطق الحرة تر جنسية رأس المال المستثمر، كما التش
ورغم . مال المستثمر وحرية االستيراد من السوق المحلي والخارجيحجم لفضال عن عدم وجود 

مستوى وباال انها لم تفعل بشكل جيد ينظم  عمل المناطق الحرة  1998( لسنة 3رقم )وجود قانون 
الطموح رغم توافر مقومات وعوامل النجاح نظرا لموقع العراق الجغرافي وحجم السوق وااليدي 

 .(29)الكلف وتوافر االراضي لالستثمارالعاملة وانخفاض 
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 اء المنسخ االتسقثمساي ف: العراق . القوقعست الميقربلية از ن

ن اال االخطوات الرامية إلى اجتذاب االستثمار األجنبي المباشر، عدد من العراق  اتخاذرغم 
رغم غير المستقر مناخه االستثماري العام ال يزال يشكل تحديا نظرا للوضع االمني والسياسي 

وكاالت التصنيف والضمان الدولية ان مناخ االستثمار في العراق سالب اشارت فقد  .التحسن الكبير
والنظام  وتصنفه تحت مستوى االستثمار بسبب اعتماده شبه الكلي على النفط والديون السيادية

( الذي يبين حجم االستثمارات التي دخلت 2ويالحظ من الجدول ) .(30) المصرفي الضعيف والفساد
 2017االجنبية المباشرة الداخلة في عام ات التي خرجت نجد ان االستثمارات الى العراق واالستثمار 

جدا بالمقارنة مع البلدان األخرى في المنطقة. تؤثر تصورات المخاطر السياسية  ةمنخفض كانت
 .ما يبرز أهمية معالجة نقاط الضعفعلى االستثمار األجنبي المباشر أكثر من المخاوف األمنية م

ى النمو يشكل تحديا كبيرا دون تحقيق االمن والسالم الشاملين الذي تستند ان الحفاظ عل 
استدامتها وشرعيتها الى قدرة الحكومة على توفير البنية التحتية وتقديم الخدمات لسكانها، وان 
تكاليف انعدام األمن هائلة، سواء من الناحية االقتصادية أو االجتماعية أو اإلنسانية ويتسبب في 

أن العنف والجريمة يمكن أن تمحو سنوات من االستثمار كونه  حتملادحة، وهناك خطر مخسائر ف
ال يشجع على االستثمارات طويلة األجل، مما يؤدي إلى مشاريع قصيرة األجل فقط تكون أكثر 

 قابلية للتكيف مع الظروف غير المؤكدة والمتغيرة. 

داعش االرهابي مثلت العامل الرئيس تأسيسا على ما سبق، يمكن القول ان الحرب ضد تنظيم 
لتدهور االوضاع االقتصادية الناتج عن عدم االستقرار السياسي واالمني في العراق مما اثر بالتالي 

 .التدفقات االستثمارية في العراق سلبا على
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 عملية اعسدة اعمسا العراق اهمية االتسقثمسات االجنبية ف: س. 

ت بالمدن العراقية جراء الهجمات الشرسة للمنظمات االرهابية نظرا لالضرار الكبيرة التي لحق
من أهم اصبحت عملية إعادة إعمار العراق عدد من المدن العراقية، لداعش  احتالل و  2004منذ 

مبالغ هائلة تفوق امكانيات  تطلبالتحتية التي ت ىاعمار البن وخصوصا  أولويات الحكومة العراقية
، وذلك من اجل  النهوض باقتصاده وزيادة نموه لما لها من دور في دعم العراق في الظروف الحالية

بـ   ةالالزم التمويلقدرت فجوة  . فقدي المالئمالستثمار االعملية االستثمارية برمتها وتوفير المناخ 
مة العراقية توفيرها اال عن طريق استقطاب لن يتستطيع الحكو (، 31)( مليار دوالر امريكي 27)

كبيرة الى االستثمار االجنبي لسد تكاليف اعادة اعمار الحاجة ال. من هنا تظهر االجنبياالستثمار 
 .المحررة واعادة اعمار البنى التحتية في المناطق االخرى المناطق 

 واقع االستثمار األجنبي المباشر في العراقخامسا:
وفي كافة القطاعات ية االستثمارات االجنبدخول حاجة الى اليوم بامس الالعراق اضحى 

خاصة بعد تراجع مساهمة القطاعات االقتصادية الحقيقية في الناتج المحلي االجمالي االقتصادية 
وتردي الخدمات االساسية كخدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكات الصرف الصحي 

( من 26المادة )( و 25رغم تاكيد المادة )اضافة الى تردي واقع الخدمات الصحية والتعليمية 
الدولة "اصالح االقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن الدستور على كفالة 

استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته" وكذلك تشجيع االستثمارات 
مثل النفط من خالل  ، وتحتفظ الدولة بحق إدارة القطاعات االستراتيجية(32) في القطاعات المختلفة

الشركات المملوكة للدولة أو التي تسيطر عليها. والقطاعات المحددة هي الطاقة، واالتصاالت، 
 والموارد الطبيعية غير المتجددة، والنقل، وتكرير الهيدروكربونات، والمياه، والتنوع البيولوجي.

-2007ة جيدة خالل االعوام ان العراق استقطب استثمارات اجنبية وبوتر (  1ونالحظ من الجدول )
اتجهت في معظمها لالستثمار في القطاع النفطي خاصة بعد توقيع وزارة النفط العراقية  2017
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االجنبية  اضافة الى ان الشركات النفطية اتفاقيات جوالت التراخيص مع الشركات النفطية العالمية
يعها االستثمارية وتمتلك ميزة لتوفير الحماية لمشار المستثمرة تمتلك شركات امنية خاصة بها 

اية نزاعات مع وزارة النفط التخاصم امام القضاء الدولي او امام القضاء في دولها االم عند حدوث 
او الحكومة العراقية التي ضمنت في عقود جوالت التراخيص على العكس من باقي 

 320ة الواردة إلى العراق بلغ عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدفقد  .(33)االستثمارات
في المئة من إجمالي عدد المشاريع االستثمارية  2.62، أي 2016و 2003مشروعًا بين عامي 

 .(34)الواردة إلى الدول العربية
 ( 1جدول ) 

 ( مليون دوالر2017-2003حجم تدفقات االستثمار االجنبي الى العراق للمدة )
 
تدفقات  لسنةا

االستثمار 
االجنبي 
المباشر 

الى الواردة 
 العراق

تدفقات االستثمار 
االجنبي المباشر 

 الصادرة من
 العراق

تدفقات االستثمار 
االجنبي المباشر 
على المستوى 

 العالمي

تدفقات االستثمار 
االجنبي المباشر الى 

 الدول النامية

نسبة االستثمارات 
االجنبية المباشر 

لى العراق المتدفقة ا
 بالنسبة الى العالم

نسبة االستثمارات 
االجنبية المتدفقة 

الى العراق 
بالنسبة للدول 

 النامية

2003 -  557869 175138 - - 
2004 90 - 710755 275032 0.0001 0.0003 
2005 300 -- 916277 334285 0.0002 0.0009 
2006 383 - 1461074 433764 0.0002 0.0009 
2007 972 - 1978838 529344 0.0005 0.0018 
2008 1856 8 1697343 630013 0.0011 0.0029 
2009 1598 34 1114189 478349 0.0014 0.0033 
2010 1396 72 1309001 616661 0.0011 0.0023 
2011 1882 366 1524422 684399 0.0012 0.0029 
2012 3400 549 1592598 670998 0.0021 0.0050 
2013 - 3120 227 1425377 693154 -0.0021 -0.0045 
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2014 - 10176 242 1338532 596699 -0.0076 -0.0170 
2015 -7574 148 1921306 1141251 -0.0039 -0.0066 
2016 -6256 304 1867533 1133245 -0.0033 -0.0055 
2017 -5032 78 1429807 712383 -0.0035 -0.0070 

     2028 20281- المجموع
 UNCTAD,World Invesment Report, 2007-2017لمصدر: ا

 
لسوء االوضاع االمنية في معظم مدن العراق فان االستثمارات بدات ثم بعد ذلك ونتيجة  

( مليون دوالر 10176التي وصلت الى ) 2014خاصة في عام بالهجرة العكسية من العراق 
( 2028)التي بلغت ذلك هجرة رؤوس االموال الوطنية من العراق الى الدول االخرى  يضاف الى

 (1وكما موضح بالشكل ) .2017-2008مليون دوالر للمدة 
 (1شكل )

 2017-2008للسنوات  الى العراقالواردة والصادرة تدفقات االستثمار االجنبي المباشر 
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تدفقات االستثمار 
االجنبي المباشر 
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 -الصادرة من العراق 
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الى كانون االول  2013االجنبية الواردة للعراق للمدة من كانون الثاني االستثمارات وقد توزعت 
( ومنه يتضح ان قطاع النفط والغاز استحوذ على 2ة في الجدول )المبينعلى القطاعات  2017

 %( 16%( من اجمالي االستثمارات ثم قطاع العقارات على )68)
 (2جدول)

 لقطاعات االقتصاديةتوزيع االستثمارات على المشاريع االستثمارية حسب ا
 2017وكانون االول  2013للمدة مابين كانون الثاني  

 )مليون دوالر( 
 % حجم االستثمار القطاع االنتاجي ت

 67.6 13442 الفحم والنفط والغاز الطبيعي 1
 16.0 3193 العقارات 2
 4.0 782 البناء ومواد البناء 3
 3.4 685 الفنادق والسياحة 4
 3.3 667 المعادن 5
 1.6 327 االتصاالت 5
 1.6 317 الخدمات المالية 6
 1.5 294 التخزين 7
 0.6 117 الخدمات االعم 8
 0.4 84 السيارات 9

 %100 19908 المجموع 10
مؤشر  المصدر: المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، مناخ االستثمار في الدول العربية 

    70، ص 2018الكويت  ،2018 ضمان لجاذبية االستثمار 
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 العراق تسسدتسس: البيئة الييستسية واثرهس على االتسقثمسا االجنب: ف:
 
ستثمار المشجعة لالتشريعات الاهتمامها بتطوير   2003الحكومات العراقية المتعاقبة بعد اولت 

، اال كبيرة من اجل تهيئة المناخ المالئم لالستثمارالجهود الوبذل ( وتعديالته، 13باقرار قانون رقم )
 اتاالستثمار  استطابزيادة  أن تجربة العراق في جذب االستثمارات االجنبية هي تجربة لم تؤدي الى

ليست بالمستوى المطلوب  ه وهي معدالت نمو من زيد تو ه قتصادوتطور االوارد الى العراق  ةاالجنبي
واالدهى من ذلك لم يستطيع المحافظة على امواله الوطنية التي خرجت لالستثمار في الدول 

 المجاورة.
بسبب  2003بعد   اامنياستقرار العراق  لم يشهدعوامل، فمن جهة بعدة التجربة لقد تأثرت هذه 

يكاد بشكل يومي اودى بحياة االعمال االرهابية التي نفذتها الجماعات االرهابية كالقاعدة وداعش 
اضافة الى عدم  ،المئات من االبرياء وتدمير المرافق الحيوية والخدمية في معظم مدن العراق

ي من نظام دكتاتوري استبدادي الى نظام ديمقراطي االستقرار السياسي رغم رغم تحول النظام السياس
االختالالت الهيكلية في االقتصاد برلماني تجري االنتخابات البرلمانية بتوقيتاتها المحددة. واستمرار 

العراقي وعدم تنويع مصادره بل اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط، فضال عن ان التحول من 
السوق لم ترافقها اجراءات يمكن ان تنظم هذا التحول المهم بشكل االقتصاد الموجه الى اقتصاد 

ولتسليط الضوء على اثر البيئة السياسية على االستثمارات االجنبية في العراق سيتم بيانها  ممنهج.
 وفق المعطيات االتية:

 تاثير عوامل عدم االستقرار السياسي في ضعف جذب االستثمارات االجنبية والمحلية: -1
ر السالم واالمن العالمي الذي يعده معهد االقتصاد والسالم  العالمي في تقاريره يين مؤش

( مؤشر 24( دولة ويتكون من )163السنوية والذي يدرس حالة السلم واالمن العالمي في )
( درجة للدول التي تتمتع بمستويات عالية من االستقرار واالمن 0.4تتراوح درجاته بين )

العراق من فكان  ،من مؤشرات االستقرار السياسيامنًا واستقرارًا سوء ( درجة للدول اال4.5و)
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الدول الخطرة وغير مستقرة سياسيا وامنيا ولم يتحسن موقعه بين دول العالم طيلة المدة 
  (. 3) الجدول يوضح ذلك كما بل استمر بالتراجع سنة بعد اخرى   2008-2018

 ( 3جدول) 
 االمن العالمي بالنسبة للعراقمؤشر السالم و 

 

 السنة

 

 عدد الدول

 العراق

 مؤشر السالم ترتيب الدولة

2008 138 138 3,370 

2009 143 143 3,370 

2010 148 148 3,500 

2011 153 151 3,342 

2012 158 155 3,227 

2013 162 159 3,245 

2014 162 159 3,377 

2015 162 161 3,444 

2016 163 161 3,570 

2017 163 161 3,556 

2018 163 160 3,408 

 المصدر: الجدول اعداد الباحث باالعتماد على تقار معهد االقتصاد والسالم لسنوات مختلفة
Global-Peace-Index-Report, Institute for Economics &Peace,Sydney, June 2018.   

 
والتي انعكست في اثارها على ر واالمن ان االسباب التي ادت الى تراجع معدالت االستقرا

 تعود الى :مناخ االستثمار واستقطاب االستثمارات االجنبية 

ففي الدورات لم يكن انتقال السلطة السلمي بين الدورات االنتخابية يجري بسهولة ويسر  - أ
مع استئثار رئيس استغرق تشكيل الحكومة اشهر عدة  ةاالنتخابية الثالث االخير 
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في لطات الرئيسة كوزراة الدفاع والداخلية التي ضلت شاغرة الربع سنوات الحكومة بالس
 الدورة الثانية ووزارة التجارة والمالية في الدورة الثالثة.

ات السابقة مع شخص رئيس الحكومة الصراع السياسي بين الكتل السياسية في الدور  - ب
التخصيصات تضمن توفير القوانين والتشريعات التي التي تمحاولة عرقلة اقرار المتمثل ب

المالية للمشاريع الخدمية مثل عرقة اقرار الموازانات العامة وعدم اقرار موازنة عام 
خاصة مايتعلق بالجانب االستثماري وعرقلة التي كانت من افضل الموازنات  2014

حتى  2012اقرار قانون البنى التحتية الذي قدمته الحكومة الى البرلمان في نهاية عام 
   حسب انجازا لرئيس الحكومة. الي

عدم الفصل بين المناصب السياسية واالدارية وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على  - ت
معظم مفاصل الدولة ، اضافة الى ادارة اساس االختصاص والكفاءة في تولي المناصب

الحيوية بالوكالة من اشخاص في الغالب غير اكفاء بل يتم تكليفهم على اساس الوالء 
 زبي والمذهبي.الح

عدم وجود رؤى استراتيجية واضحة في العديد من الوزارات وخضوعها الجتهادات  - ث
دون ان توجد برامج مخطط لها في اطار شخصية مرحلية محددة بالدورة الوزارية فقط 

خطة استراتيجية مما اثر في تراجع اداء تلك الوزارات في دورها الوظيفي المطلوب 
 على االداء الحكومي.االمر الذي انعكس سلبا 

وال يمتلكون  تسنم وزراء غير مختصينالمستمر في المناصب القيادة للدولة و  التغير - ج
لوزارات اختصاصية مثل الزراعة والصناعة والتجارة والمالية والتخطيط ...الخ الخبرة 

 في االنتخابات  رفاقهم الخاسريناضافة الى استعانتهم بمستشارين غير متخصصين من 
خاصة مايتعلق بتوفير الخدمات الحكومات عن االلتزام بتنفيذ برامجها الحكومية  تراجع - ح

خاصة توفر الماء الصالح للشرب والكهرباء وايجاد فرص العمل  االساسية للمواطنين
 وقطع الطرقاتمستمر الالسلمي الى التظاهر  2011ومنذ عام دفع الموطنين  الالئق 



 

 
 

 أوراق في سياسات تشجيع االستثمار 

 
 

 

 
  32من  24صفحة  ي للعراقاالستقرار السياسي ودوره في جذب االستثمار االجنب د. عبد الرحمن المشهداني

 نف ضد المتظاهرين وصوال الى استخدام القوة المفرطةالعاعمال تزايد ذلك  رافق العامة 
مثلما حصل في البصرة والمحافظات  ضحايا بين شهيد وجريح.د من الاوسقوط اعد

خرجت فيها مظاهرات للمطالبة الجنوبية المجاورة لها خالل االشهر الثالث االخيرة التي 
كان امج لمكافحة الفقر بتوفير خدمات الماء والكهرباء وايجاد فرص عمل للعاطلين وبر 

افذ نمن نتائج اتساعها محاصرة الشركات النفطية العاملة في البصرة واغالق طرق الم
تعطيل عمل دودية البرية والبحرية االمر الذي ترتب عليه خسائر مادية كبيرة و حال

  الشركات النفطية 
 مة والبرلمان لم اال ان الحكو في مواعيدها المقررة البرلمانية رغم اجراء االنتخابات  - خ

ولذلك تتزداد وضع نظام انتخابي يعبر عن ارادة الناخبين اصدق تعبير  ان منتمكني
االن الطعن بنتائجها من قبل الشكوك وبتزوير االنتخابات ونتائجها من قبل الناخبين 

 الكتل الفائزة والخاسرة 
واالرهاب من جهة  تزايد معدالت الهجرة الداخلية والخارجية نتيجة تزايد اعمال العنف - د

 وضعف تطبيق القانون من جهة اخرى.
متنفذة في السلطة سياسية احزاب من قبل افراد و التجاوز على االراضي المخصصة لالستثمار  -2

وعدم السماح للمستثمرين االراضي والممنوحة اجازة استثمار هذه على مساحات واسعة من 
وبيعها لالفراد خارج ة على االراضي يالء مجاميع مسلحتاضافة الى اسبمباشرة  اعمالهم 

عند المطالبة  وتهديد المستثمرين بالقتل او تخريب منشاتهمالقانون لتشكل عشوائيات سكنية 
فقد تضمنت البرامج االنتخابية لمعظم لكيانات السياسية المشاركة في عدا عن ذلك  .باخالئها

شكل ضربة قاصة لالستثمار ومناخ  عند انتخابهمغيلها عشوائيات لشااالنتخابات تمليك هذه ال
  االستثمار.
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ان تفشي الفساد في معظم مفاصل الدول واتهام شخصيات سياسية متنفذة بالفساد ادى الى  -3
 من الدول االكثر فسادا في العالم وفق تقارير منظمة الشفافية العالميةالعراق  يكون 

 ستثمار في العراق  . يمنع المستثمرين االجانب من اال(4)والموضحة في الجدول 

 (4جدول)

 مستوى العالميترتيب العراق في مؤشر مدركات الفساد على ال

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

نسبة مؤشر 
 الشفافية%

16% 16% 16% 17% 185 

 169 166 161 170 171 ترتيب العراق

عدد دول 
العالم في 

 الدليل

177 174 167 176 180 

 االلكتروني الشفافية العالمية لسنوات مختلفة متوفر على الموقعالمصدر: تقارير منظمة 
https://www.transparency.org/news/pressrelease_Corruption_Perceptions_Index 

دولة في مؤشر سهولة االعمال وهو موقع متدني  190من بين  165احتل العراق المركز  -4
ة الروتين والبروقراطية والفساد المستشري في اليشجع على استقطاب االستثمارات االجنبية نتيج

( اهم المؤشرات لبيئة االعمال في العراق وفقا لتقرير بية 5اغلب مفاصل الدولة ويبن الجدول )
 2017االعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 
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 (5جدول)

 2017مؤشرات بيئة االعمسل ف: العراق لعسم 

ترتيب  المؤشر ت
العراق 
من بين 

190 
 لةدو 

قيمة 
 المؤشر

 

الوقت 
الالزم 
لالنجاز)

 يوم(

نسبة 
التكاليف 
االنجاز 
 من قيمة

 المؤشر

المعلومات 
 االئتمانية

 
0-8 

مؤشر 
 الشفافية

45.6 165 مؤشر بدء االعمال 1
1 

    

71.3 164 مؤشر بدء االعمال 2
2 

34.5 51.9%   

مؤشر استخراج رخصة  3
 البناء 

104 67.6
6 

167 0.3%   

57.5 133 على الكهرباءالحصول  4
1 

56 279.2
% 

  

56.2 115 تسجيل الملكية 5
8 

51 7.9%   

  0   5 181 الحصول على االئتمان 6



 

 
 

 أوراق في سياسات تشجيع االستثمار 

 
 

 

 
  32من  27صفحة  ي للعراقاالستقرار السياسي ودوره في جذب االستثمار االجنب د. عبد الرحمن المشهداني

 2    45 123 حماية المستثمر 7

80,8 52 الضرائب 8
6 

 27.8%   

48,9 138 تنفيذ العقود 9
4 

520 28%   

 المصدر: 
 World Bank, World Bank Group Flagship Report, Doing Business,2017,p214  

  

: تشير تقديرات الدين العام ان اجمال الدين فجوة التمويل تزايد معدالت الدين العام وتزايد  -5
( مليار دوالر امريكي يضاف الى ذلك الدين 76االجنبي المترتب بذمة الحكومة العراقية هو )

 .( مليار دوالر121دين العام )مليار دوالر فيكون اجمالي ال 45الداخلي الذي يقدر بـ 
 هي: دين العام الدين التزايد ان اهم المالحظات حول 

فبعد النجاح السياسي الذي اخفاق العراق في تحقيق النجاح االقتصادي في مؤتمر الكويت  - أ
لم يحصل اال على شركة  1800دولة واكثر من  76حققه العراق في المؤتمر ومشاركة 

دوالر بين قروض ميسرة وتسهيالت ائتمانية واستثمارات ومنح مليار  29.6وعود بتوفير 
في مؤتمر الكويت واعتقد يمكن السبب في سوء اختيار اغاثية ولم تلتزم الدول بوعودها 

الوفد الحكومي الضخم الذي اربك المؤتمر والذهاب الى الكويت بسقف مطالب عالية جدا 
وشح في التمويل والوفد الحكومي يطالب  فمعظم دول العالم تعاني من ازمات مالية متكررة

 .( مليار دوالر دعم العادة اعمار المناطق المحررة 88بـ )
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ذهب الوفد الحكومي الى مؤتمر الكويت ولم يتخذ اجراءات فعليه لمكافحة الفساد ولذلك فان  - ب
بانهم اليثقون بوعود الحكومة من ان التمويل الدول والشركات العالم كانت تصرح علنا 

 وكانت المطالبات باالشراف المباشرعلى التنفيذ.ذهب للمشاريع التي تخصص لها سي
اذا ما حافظ ( مليار دوالر 36بـ )صندوق النقد الدولي فجوة التمويل قدر نائب رئيس شعبة  - ت

%( من 50كنسبة التزيد عن ) 2023-1017 العراق على مستوى الديون الحكومية للمدة
التزيد خدمة الدين كنسبة من صادرات السلع والخدمات عن وان الناتج المحلي االجمالي 

( مليار دوالر للمدة 87. اما اذا تزايدت مديونية العراق فسترتفع فجوة التمويل الى )%(16)
وستردى  .(35)  2023%( في نهاية عام 33نسبة خدمات الدين العام الى )وستزيد ذاتها 

 لصحة والتعليم.واقع الخدمات االساسية كالماء والكهرباء وا
اللجوء الى االقتراض او تحسين مناخ االستثمار المحلي  لذلك الخيار امام العراق اال - ث

 ويتم بـ: واالجنبي.
ت المناسبة ناوتوفير الضماوحصر السالح بيد الدولة القانون قوة السعي لتعزيز  -

ثمارها الستقطاب اموالهم واستالصحاب رؤوس االموال والمستثمرين العراق في الخارج 
( مليار دوالر 300اذ تقدر استثمارات العراقيين الخارجية باكثر من )في داخل العراق 

وحماية اموالهم من  بحمايتهم ت نا( مليار منها بمجرد اعطاء الضما30يمكن ادخال )
 .(36)مشاركة المفسدين والمتنفذين

 شاريع البنى التحتية التعاقد مع الشركات العالمية الرصينة لتنفيذ المشاريع الخدمية وم -
ضعف الثقافة المصرفية وسوء ادراة النظام المصرفي العراقي وتعقيد االجراءات الجاذبة لالموال  -6

اذ يقدر محافظ البنك المركز العراقي العملة الفردية واالحتفاظ بها خاج الجهاز المصرفي 
( ترليون دينار 42%( من العملة المصدرة اي مايقارب من )77المكتنزة لدى الجمهور بـ )

  .عراقي
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هي واحدة من اهم العوامل المؤثرة في استقطاب نستخلص من كل ماسبق ان البيئة السياسية 
االستثمارات االجنبية وتزيد اهميتها عن العوامل االقتصادية االخرى فعوامل االستقرار السياسي تبقى 

 لعوامل جذب التمويل الخاجي.العنصر االساس 

 ات االقتصادية الدولية المساعد في الجامعة العراقيةاستاذ العالق)*( 
هية التحرير الدكتور عبد الرحمن المشهداني على تزويده للشبكة بهذا البحث القيم والذي سبق تشكر 

 3تيجية، عدد رقم سياسات أسترانشره في مجلة 
https://www.makingpolicies.org/ar/posts/siyasatstratije.php 

 

 المصادر

شاهر اسماعيل الشاهر، الدولة في التحليل السياسي المقارن، الهيئة العامة السورية للكتاب،  -1
 .2، ص2015دمشق، 

 21/3/2009رائد نايف حاج سليمان، االستقرار السياسي ومؤشراته، الحوار المتمدن   1 -2

 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=166391&r=0 االلكترونيمتوفر على الموقع 

3-  Global-Peace-Index-Report, Institute for Economics Peace, Sydney, 

June 2018,p3 

 

القانونية، مركز دراسات  دريد محمود السامرائي، االستثمار االجنبي المعوقات والضمانات -4

 .50، ص  2006الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة االولى 

احمد فوزي الحصري، األنظمة االقتصادية ودورها في جذب اإلستثمار، مؤسسة شباب  -5

 .296، ص 2017الجامعة، االسكندرية، 
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-30، ص  2005االسالمي، دار النفائس للنشر والتوزيع ، االردن، عمان ، الطبعة االولى 
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https://www.makingpolicies.org/ar/posts/siyasatstratije.php
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=166391&r=0
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7- United Nations Conference for Trade and Development, World Investment Report 2017, 

Investment and the Digital Economy, New York and Geneva, 2017,  P. X. 

8- Therese F. Azeng and Thierry U. Yogo, Youth Unemployment and Political Instabililty in 

selected developing countries, African Development Group Bank, Tunisia 2013, p. 19. 

احمد فوزي الحصرى، االنظمة االقتصادية ودورها في جذب االستثمار، مؤسسة شباب الجامعة،  -9

 .   100سكندرية، ص اال

يحيى محمد جويدة، سياسات االستثمار المالية، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية،   -10

 .34-33ص  ،2017

االهمية  ،كريم عبيس حسان العزاوي، دور االستثمار االجنبي المباشر في االقتصاد العراقي -11

 دالمجل ت االقتصادية،مجلة كلية االدارة واالقتصاد للدراساجامعة بابل والفرص المتاحة، 

 145، ص العراق.-، بابلاالصدار ،205

تشام فاروق، دور واهمية مناخ االستثمار في رفع القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية،  -12

متوفر على الموقع  18/11/2003الملتقى الوطني االول حول المؤسسة االقتصادية في 

 االلكتروني لجامعة وهران السانية. 
  https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-

economiques-,-de-gestion-et-des-sciences-commerciales/68 

نبيل جعفر عبدالرضا وخولة رشيج حسن، مناخ االستثمار في العراق، شركة الغدير  -13

  10، ص  2015بصرة،  -للطباعة والنشر المحدودة، العراق

اللجنة االقتصادية  ،السياسة االجتماعية المتكاملة من المفهوم إلى الممارسة، األمم المتحدة -14
 .2ص ،2008 -لبنان -االسكواء بيروت -ماعية لغرب آسياواالجت

العدد  -م2004تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية  -المؤسسة العربية لضمان االستثمار -15

 .15، ص2005الفصلي الثاني 

هيل عجمي جميل، االستثمار االجنبي المباشر الخاص في الدول النامية، الحجم واالتجاه  -16

، 1999المارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، الطبعة االولى، ابو ظبي، والمستقبل، مركز ا

 .36ص 

17- UNCTAD, World Investment Report 2002, Transnational Corporations 

and Export Competitiveness, Geneva, 12 June 2003, p. 30-31. 

https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-economiques-,-de-gestion-et-des-sciences-commerciales/68
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18- Thandlika Mkandawire. Social Policy in a development, UNRISD, Social Policy 

and Development  Programme. Paper No. 7 June 2001, P. 5. 

19- Worldbank, Iraq Economic Report, From War to reconstruction and 

Economic Recovery, New York, 2018. CIT.1-5 

لدولة، وزارة التخطيط ، اللجنة المكلفة بتدقيق وتوحيد االضرار التي لحقت بمؤسسات ا -20

التقرير النهائي والشامل باحصائيات االضرار التي لحقت بالبنية التحتية لكافة الوزارات والجهات 

 14/4/2016، بغداد في 30/9/2015لغاية  2004غير المرتبطة بوزارة والمحافظات للفترة من 

 صفحات مختلفة.

قد في دولة الكويت وزارة التخطيط، ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر استثمر في العراق المنع -21

بعنوان )تقييم االضرار واالحتياجات لسبع محافظات متضررة في العراق(   12/2/2018في 

 .7ص
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 منظمة الشفافية العالمة، تقرير مدركات الفساد  متوفر على الموقع االلكتروني: -27
ns_Indexhttps://www.transparency.org/news/pressrelease_Corruption_Perceptio 
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بشأن التوصيات مقدمة للمجلس االقتصادي العراقي عبدالرحمن نجم عبد، ورقة عمل  -28
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جواد كاظم جبار، الحوافز والحماية القانونية لالستثمارات االجنبية في العراق، دار ومكتبة  -29

 .156-155، ص 2013صائر، بيروت لبنان، الب

للتجارة الدولي المختصة بحركة االستثمارات من الدول الصناعية  Cofaceمجموعة  -30

 الكبرى الى الدول النامية: انظر الى الرابط االتي: 
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