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.... حتليل واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اقليم كوردستان

المستخلص
 على جذب االستثمارات األجنبية، منذ شيوع اقتصاد السوق، المتقدمة منها والنامية، تتسابق معظم دول العالم
 نظرا لكون،المباشرة من خالل عرض حزمة من الحوافز على أمل استقطاب المستثمرين االجانب من الخارج
االستثمار االجنبي المباشر يمثل مفتاح التنمية االقتصادية لدول العالم المختلفة خاصة الدول النامية التي تعاني من
 وخلق فرص عمل إضافية، و التكنولوجيا المتقدمة، فضالا عن نقل الخبرات والمعرفة، ضعف مستوى رأس المال
.والمساهمة في تنمية الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات
-ومن هذا المنطلق فإن البحث يهدف إلى تحليل واقع االستثمار واالستثمار االجنبي المباشر في اقليم كوردستان
 و كيفية توزيعه في االقليم بين القطاعات و المحافظات ووفقا لنوع المستثمر،0)6002 -6002( العراق خالل فترة
 وقد توصل البحث إلى جملة من االستنتاجات لعل من أبرزها ضعف دور،و جنسية المستثمر و سنوات االستثمار
االستثمار األجنبي المباشر في اقليم كوردستان العراق خالل مدة البحث من حيث حجم رأس المال المستثمر ألنه شكل
 فضال عن عدم التوازن في توجيه رؤوس األموال األجنبية المستثمرة،  من إجمالي االستثمارات%01.01 نسبة
 وأخيراا خرج البحث بجملة من المقترحات،) 6002-6002(للقطاعات االقتصادية في االقليم خالل تلك المدة
.الضرورية لزيادة دور االستثمار االجنبي المباشر في اقليم كوردستان في المستقبل

. العراق، االستثمار األجنبي المباشر،  االستثمار:الكلمات المفتاحية
Abstract
Since the prevalence of the market economy, the most countries of the world, including
the developed and developing, have competed eagerly to attract the foreign direct investment
through offering a package of incentives, in the hope of attracting foreign investors from abroad.
The foreign direct investment is the key to the economic development of the various countries of
the world especially the developing countries, which are suffering from weak capital level, as
well as the transfer of expertise and knowledge, advanced technology, creating additional jobs,
contributing to export development, improving the state of trade balance and balance of payments.
From this point of view, the research aims to analyze the reality of investment and foreign
direct investment in the Kurdistani Region of Iraq during the period (2006 - 2016), and how to
distribute it in the region between sectors and governorates and according to the type of investor
and the nationality of the investor and years of investment. The research concluded into a number
of conclusions, perhaps the most prominent is the weakness of the role of foreign direct
investment in the Kurdistani Region of Iraq during the period of research in terms that the size of
the capital invested formed 13.17% of the total investments, as well as the imbalance in the
guidance of foreign capital invested to the economic sectors in the region during that period Of
(2006-2016), and finally the research came out with a set of proposals, necessary to increase the
role of foreign direct investment in the Kurdistani Region in the future.
Keywords: Investment, Foreign Direct Investment, Iraq.
. اينما وردت في البحث6012 /2/11  ولغاية6002 / 8/1  ) المدة من6012 -6002 (  يقصد بالمدة-1
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المقدمة:
ي ُعد االستثمار األجنبي المباشر من المواضيع االقتصادية المهمة والمتداولة بشك ٍل كبير منذ النصف
الثاني من القرن العشرين ،إذ تتسابق الدول النامية ،الستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة إليها.
فاالستثمار األجنبي المباشر هو انتقال لرؤوس األموال لالستثمار بشك ٍل مباشر خارج الحدود اإلقليمية للدول
نحو دول أخرى ،بأعتبارها أحد المحركات األساسية للنمو االقتصادي في تلك الدولة.
أمور عديدة ،منها توسيع القاعدة االستثمارية في الدولة ،وكذلك
ي ُسهم االستثمار األجنبي المباشر في
ٍ
في التخفيف من حدة مشكلة البطالة من خالل خلق فرص عمل جديدة ،وإدخال تقنيات متقدمة للدولة ،والتعرف
على األساليب الحديثة المتبعة في اإلدارة والتنظيم واالتصال والتسويق ،مما يؤدي إلى كسب العمالة الوطنية
مهارات أعلى و خبرات اكثر.
و تُدرك الدول بعامةا أهمية االستثمار األجنبي المباشر ،لذلك تسعى لجذب االستثمار األجنبي إليها
من خالل تهيئة المناخ المناسب واصدار التشريعات والقوانين التي تجذب االستثمار األجنبي ،وتقديم
التسهيالت والحوافز له.
و نظرا لما يشهده اقليم كوردستان العراق من تطور في كافة القطاعات و المجاالت منها(السكنية،
الصناعية ،الزراعية ،السياحية ،الخدمية) و زيادة عدد المستثمرين و الشركات االجنبية فيه فقد تم اختيار
موضوع البحث تحليل واقع االستثمار االجنبي المباشر في اقليم كوردستان -العراق(.)6002 -6002
أهمية البحث:
تبرز أهمية البحث من خالل االتي:
 -0الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به االستثمارات األجنبية في تطوير اقتصاديات الدول النامية
والنهوض بها للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.
 -6دور االستثمار االجنبي في نقل رؤوس االموال و التكنولوجيا و الخبرات الى الدول المضيفة.
مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث في عدم كفاية الموارد المالية المحلية الالزمة لتمويل عملية التنمية االقتصادية في
أغلب الدول النامية ،منها اقليم كوردستان العراق ،فتضطر إلى اللجوء إلى الموارد األجنبية لسد الفجوة في
الموارد المحلية وبخاصة االستثمارات األجنبية المباشرة.
فرضية البحث :
يستند البحث على فرضيتين هما-:
 -0التفاوت في توزيع االستثمارات على المحافظات والقطاعات االقتصادية في اقليم كوردستان العراق
خالل مدة البحث .6002-6002
 -6انخفاض االستثمارات بشكل كبير في اقليم كوردستان العراق خالل المدة ( . )6002 -6002
أهداف البحث:
يهدف البحث الى :
 -0تحليل واقع االستثمار و االستثمار االجنبي المباشر واتجاهاته في اقليم كوردستان– العراق خالل المدة
. 6002 -6002
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 -6تحديد كيفية توزيع االستثمارات في اقليم كوردستان العراق بحسب القطاعات و المحافظات و نوع
المستثمر و جنسيته خالل المدة .6002 -6002
أسلوب البحث:
من أجل الوصول الى اهداف البحث واختبار صحة فرضياته ،يعتمد البحث االسلوب الوصفي التحليلي
عند التعرض لمفهوم االستثمار األجنبي المباشر وأشكاله وآثاره ومحدداته ،كما تم االعتماد على االسلوب
الكمي الذي يهدف الى دراسة واقع االستثمار األجنبي المباشر في اقليم كوردستان العراق للمدة( -6002
 )6002ومعرفة مساره من خالل االستعانة بالبيانات و المعلومات الموجودة في هيئة استثمار اقليم كوردستان
العراق و تحليلها و استخالص النتائج منها.
نطاق البحث:
النطاق المكاني :يشتمل نطاق البحث اقليم كوردستان العراق.
النطاق الزماني :يتحدد البعد الزماني للبحث بالمدة(.)6002 -6002
هيكل البحث:
بهدف إثبات صحة فرضية البحث أو نفيها ،فقد تم تقسيم البحث على مبحثين هما:
المبحث االول :االستثمار(تعريفه ،أنواعه ،اشكاله ،محدداته ،آثاره  ،مخاطره)
المبحث الثالث :واقع االستثمارالمحلي واالجنبي المباشر في اقليم كوردستان-العراق للفترة .6002 -6002
واختتم البحث بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات.
المبحث االول :االستثماراالجنبي (تعريفه ،أنواعه ،محدداته  ،مخاطره):
أوالُ :تعريف االستثمار
يشير المعنى المصطلحي لالستثمار الى الثمر ،وهو الزيادة و النماء ،فكلمة (يستثمر) معناها ينمي
أو يزيد ،والنماء عادة يكون في األموال سوا اء كانت في صورتها النهائية النقدية أو المالية أو التجارية ،أو
في صورها األخرى المختلفة التي عرفها اإلنسان عبر التاريخ و الحضارات ،سوا اء كانت في شكل عقارات
أو منقوالت .كما تأخذ أشكاالا مادية كثيرة في العصر الحديث( .عبدالكريم)2 ،6002 ،
أما من الناحية اإلقتصادية فقد عرف االستثمار بأنه " التوظيف المنتج لرأس المال من خالل توجيه
المدخرات نحو استخدامات تؤدي الى انتاج سلع أو خدمات تشبع الحاجات االقتصادية للمجتمع و زيادة
الرفاهية "أو" هو ذلك الجزء من الدخل غير المستهلك و الذي يعاد استثماره في العمليات االنتاجية بهدف
زيادة االنتاج وتوسيعه أو المحافظة عليه ( .آل شبيب)01 ،2009 ،
و ع َرفت األمم المتحدة االستثمار على أنه "إجمالي تكوين رأس المال الثابت المنفق على حيازة
السلع الرأسمالية الجديدة مضافاا إليه التجديدات والتحسينات التي تجري على السلع الرأسمالية القائمة في
البلد ،وال يقتصر ذلك على إضافة رأس المال النقدي لغرض شراء السلع الرأسمالية فقط بل على حيازة
المستندات أو أي شكل آخر من الموجودات المالية".
ثانياً :أنواع االستثمار
يمكن تقسيم االستثمار على عدة أنواع ،وذلك ألختالف أسس ومعايير تقسيمه ،ومن أهم تلك االنواع
مايأتي-:
 -0تقسيم االستثمار بحسب القائم باالستثمار على ( -:لطفى)20-20 ،6002 ،
أ -استثمار فردي :يتمثل بما يوجهه الفرد من مدخراته أو مدخرات الغير إلى تكوين رأس مال حقيقي جديد.
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ب -استثمار الشركات :يعني ذلك رأس المال الجديد الذي تقوم الشركة بتكوينه من خالل االحتياطات الناتجة
عن أرباح هذه الشركة أو من خالل القروض التي تحصل عليها.
ج -االستثمار الحكومي :يتمثل في رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الحكومة بتكوينه وتمويله إما من
فائض االيرادات عن اإلنفاق العام أو من حصيلة أذونات الخزانة " القروض التي تطرحها لالكتتاب العام "
أو من حصيلة القروض االجنبية التي تعقدها مع الحكومات أو مع الهيئات االجنبية.
 -6تقسيم االستثمار بحسب معيار النطاق الجغرافي على -:
أ -استثمار دولي :يشمل هذا االستثمار مجموعة من الدول .
ب -استثمار وطني :يكون على مستوى الدولة.
ج -استثمار إقلمي :يكون على مستوى اقليم الدولة.
ء -استثمار محلي  :يكون االستثمار على المستوى المحلي.
 -3تقسيم االستثمار بحسب معيار المدة الزمنية على:
أ -االستثمار قصير األجل :يشمل كل من الودائع الزمنية و األوراق المالية والتسهيالت االئتمانية قصيرة
األجل.
ب -االستثمار طويل األجل :يشمل األصول والمشروعات االستثمارية التي تؤسس بقصد االحتفاظ بها و
تشغيلها مدة طويلة و التي يصعب تحويلها إلى نقود .
 -4تقسيم االستثمار بحسب سرعة تحقيق العائد على-:
أ -االستثمار ذو العائد السريع  :مثل االستثمار في األوراق المالية ( األسهم  -السندات ) ،الصناعات
االستهالكية.
ب -االستثمار ذو العائد البطىء :مثل مشاريع البنية األساسية و الصناعات الثقيلة.
 -5تقسيم االستثمار بحسب طبيعة االستثمار إلى( -:سعاد ) 26-22 ، 6000،
أ -استثمار مادي :وهو متعلق بالجانب المادي الملموس في المشروعات.
ب -استثمار بشري :وهو ما يتعلق بتكوين و تأهيل العنصر البشري.
 -2تقسيم االستثمار بحسب معيار الشكل على-:
أ -االستثمار العيني :هو استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقة إنتاجية جديدة أو المحافظة على الطاقة
االنتاجية الموجودة أو تجديدها.
ب -االستثمار النقدي :هو المقابل النقدي لالستثمار العيني معبراا عنه بالعملة المحلية أو االجنبية.
 -7تقسيم االستثمار بحسب أدوار العائد على ( -:عاطف)1، 6006 ،
أ -االستثمار التلقائي :هو االستثمار الذي تقوم به الدولة دون اعتبار لما يدره من عائد مثل االستثمارات
الحكومية في البنية األساسية و الصناعات الحربية.
ب -االستثمار المحفز :هو االستثمار الذي يقوم به األفراد بدافع توقع عائد مجز عنه.
 -6تقسيم االستثمار بحسب جنسية المستثمر إلى-:
أ -االستثمار الوطني :ويمكن تقسيمه على-:
 استثمار وطني عام :يقوم عليه القطاع العامة ،أو الحكومة أو أحد المؤسسات ،أو الهيئات العام ،بدافع عاممثل التقليل من حدة البطالة  ،زيادة معدالت النمو...الخ.
 استثمار وطني خاص :يقوم به أفراد أو مؤسسات خاصة بدافع تعظيم الربح و تقوية المركز التنافسي .ب-االستثمار االجنبي :إن الجهة المستثمرة والممولة هنا ال تنتمي للبلد المقام فيه االستثمار ،أي يتم تكوين
رأس مال حقيقي جديد خارج الدولة و ينقسم على :

حتليل واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اقليم كوردستان ....

[ ]489

 استثمار أجنبي غير مباشر( االستثمار في األوراق المالية) :وهي استثمارات في شكل قروض أجنبية أوشراء األجانب ألسهم أو سندات حكومية أو خاصة .و هذا النوع من االستثمار يبحث عن عائد لرأس
المال المستثمر دون جهد إداري أو مخاطر اتخاذ القرار من قبلهم .
 استثمار أجنبي مباشر :و يعن ي تلك االستثمارات التي يديرها األجانب بسبب ملكيتهم الكاملة لها أو تملكهملنصيب يبرر لهم حق اإلدارة و معظم االستثمارات تتم بواسطة الشركات متعددة الجنسيات.
ثالثا ً :مفهوم االستثمار االجنبي المباشر
يعد االستثمار االجنبي المباشرمن أكثر أنواع االستثمارات إثارة للجدل و االهتمام ،وذلك لتعدد
مصادره وأشكاله ،فضالا عن اآلثار التي يتركها على الدول المضيفة( .الكواز ،السيفو ،األغا)161 ،6006 ،
وقد عرف بأنه تلك االستثمارات التي يملكها ويديرها االجانب بسبب ملكيتهم الكاملة( ،مصطفى،
سانية)652، 6002 ،
أما منظمة التجارة العالمية" فقد عرفت االستثمار االجنبي المباشر على أنه نشاط يحدث عندما يمتلك
مستثمر مقيم في بلد ما (البلد األم) أصوالا إنتاجية في بلد آخر (البلد المضيف) بقصد إدارتها( .الجبوري
)06 ، 6002،
كما و عرف االستثمار االجنبي المباشر بأنه مجموعة التدفقات الناشئة نتيجة انتقال رؤوس األموال
االستثمارية إلى الدول المستقبلة ،لتعظيم األرباح وتحقيق المنافع المرجوة بالمشاركة مع رأس المال المحلي
إلقامة المشاريع المختلفة في تلك الدول( الكواز.)6 ، 6005،
ويتضمن االستثمار االجنبي المباشر إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة سواء أكانت
مملوكة بالكامل للمستثمر االجنبي أم امتالكه ألسهم في أحدى الشركات مع اكتتاب الحق إلدارة المشروع
والرقابة عليه (السعيدي.)02 ،6001،
ومن الجدير بالذكر أن االستثمار االجنبي المباشر ال يقتصر على تدفقات رؤوس األموال فحسب ،بل
إنما هو تدفق يضم حزمة من المكونات :رأس المال و التكنولوجيا والمعارف اإلدارية والتنظيمية ،فضال ا
عن القدرات التسويقية ،و بذلك فأن االستثمار االجنبي المباشر يتضمن مكونين رئيسين هما-:
المكون المالي :ويمثل تدفقا ا ماليا ا من خالل انتقال رؤوس األموال من بلد آلخر.
المكون غير المالي :ويمثل وسيلة النتقال الموارد اإلنتاجية والتكنولوجية والمعارف اإلدارية والتنظيمية
للبلدان المضيفة(.شاكر  ،أحمد) 506 ،6006 ،
والهدف االساسي لالستثمار االجنبي المباشر هو لغرض سد الفجوة الموجودة في الموارد المحلية
المخصصة لالستثمارات ،ألنه وسيلة مكملة لالستثمار المحلي ،فضالا عن كونه طريقة الكتساب المزيد من
الكفاءة خالل نقل التكنولوجيا المالئمة.
رابعا :أشكال االستثمار االجنبي المباشر
يأخذ االستثمار االجنبي المباشر أشكاالا متعددة .ويمكن تقسيمها على النحو األتي -:
أ -األستثمار المشترك
وهو األستثمار الذي يقوم على مبدأ الشراكة بين طرفين أو أكثر عن طريق شركة دولية النشاط،
(الجبوري  )20 ،6002 ،وينطوي هذا الشكككل من االسككتثمار على عمليات إنتاجية أو تسككويقية تتم
في دولة أجنبية ( .الباشا.)62 ،6001 ،
إذ تكون الشكككراكة في رأس المال و العالمات التجارية و اإلدارة و براءة االختراع و غيرها .وبنا اء
على ذلك يلقى هذا النوع من االسككككتثمار االجنبي المباشككككر قبوالا وتأييداا من قبل الدول المضككككيفة وبخاصككككة
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الدول النامية منها ،لكونه يوفر لها مزايا االسككتثمار االجنبي المباشككر دون أن تتخلى عن حقها في السككيطرة
على المشككاريع المقامة على أراضككيها في الوقت نفسككه  .فاالسككتثمار المشككترك يخفض درجة التحكم من قبل
المستثمر االجنبي ،ويساعد على تعزيز الملكية الوطنية ( .الصالح.)2 ،6002 ،
ب -االستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر االجنبي
ا
يعد هذا الشكككل من االسككتثمار االجنبي المباشككر األكثر تفضككيال من قبل المسككتثمر االجنبي ،وذلك ألن
المسكككتثمر االجنبي يتمتع بكامل الحرية في اإلدارة و التسكككويق ،كما و له الحق في إنشكككاء فروع لانتاج و
التسككككويق في أماكن أخرى ( .الصككككالح  )7، 6002 ،وقد يقوم بنقل اإلدارة و التنظيم ،ويسككككتقدم الكوادر و
التكنولوجيا و اآلالت من البلد األم إلى البلد المضيف الذي يقتصر دوره على استضافة هذه االستثمارات و
تقديم ما تحتاج إليه من مسكككككككاعدة أو تسكككككككهيالت أو عمالة رخيصكككككككة ،و غير ذلك مما يحتاجه المشكككككككروع.
(الجبوري.) 20 ، 6002 ،
ت -االستثمار في المناطق الحرة
المنطقة الحرة هي جزء من آراضي الدولة وتحت سيادتها ،وتقع خارج المنطقة الكمركية ،وهي تعد
موقعا ا لممارسة أنشطة اقتصادية متنوعة في مجال التجارة و الصناعة و الخدمات و تصدر الدولة قوانين و
أنظمة خاصكككككككة بهذه المناطق تعطيها بعض االسكككككككتثناءات من القيود و االجراءات المطبقة داخل البلد على
االنشككطة المشككابهة لنشككاطها و غالبا ا ما تحدد أغراض هذه المناطق بالتصككدير بصككفة أسككاسككية ( .عاشككور ،
) 02-01 ، 6001
إذ تقدم المناطق الحرة العديد من التسككهيالت و الحوافز للمسككتثمر االجنبي من خالل إعفاء الشككركات
االجنبي ة من ضريبة الدخل و عدم فرض رسوم جمركية على الموارد المستوردة و تسهيل إقامة العاملين و
توفير الطاقة في تلك المناطق بأسعار مدعومة ( .الصالح. )1 ،6002 ،
ث -االستثمار في مشروعات أو عمليات التجميع
يأخذ هذا النوع من االسكككتثمار شككككل اتفاقية بين الطرف االجنبي و البلد المضكككيف ،يتم بموجبها قيام
الطرف األول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منتج معين لتجميعها بشكككل منتج نهائي في البلد المضككيف( .
الخطيب )6002،601،
وفي معظم األحيان والسكككككككيما في الدول النامية يقدم الطرف االجنبي الخبرة أو المعرفة الالزمة و
الخاصة بتصميم المصنع و طرائق و التخزين و الصيانة و غيرها ( .الزبيدي .)02 ، 6002 ،
ج-الشركات متعددة الجنسية:
تعد ظاهرة االستثمار االجنبي المباشر عن طريق الشركات متعددة الجنسية ،أو ما يسمى بالشركات
عابرة القوميات ،من أبرز الظواهر التي طرأت على صكككككككعيد العالقات االقتصكككككككادية الدولية خالل العقود
الثالثة أو األربعة األخيرة من القرن العشرين ( .حديد . ) 111 ، 6006 ،
وقد أخذت الدول النامية ،تتسككابق في جذب المزيد من هذا النوع من التدفقات بعد إدراكها إليجابياته،
و ذلك عن طريق منحه مختلف اإلمتيازات واإلعفاءات ،كما تكشف ذلك قوانين تشجيع االستثمار االجنبي،
التي صككككككدرت في العديد من هذه الدول كإعفاء واردات المشككككككاريع االسككككككتثمارية من الرسككككككوم الجمركية،
واإلعفاء من الضككككككرائب على الدخل لمدة محدودة ،والتأكيد من عدم التأميم والمصككككككادرة والحجز ،وحماية
منتجات المشروع من المنافسة الخارجية الضارة ( .عبدالقادر)10 ،6006 ،
ح-عمليات االندماج أو التملك
وهي قيام الشركات باالندماج أو شراء شركات أخرى ( ،الخطيب  ) 601 ، 6002 ،ب سبب إفالس
بعض الشككككركات أو الحصككككول على القوة السككككوقية أو القيام بشككككراء شككككركات أخرى موازية لها قد تكون
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منافسككككة ،وقد زادت عمليات الشككككراء واالندماج في اآلونة األخيرة ،وأصككككبحت تشكككككل مصككككدراا أسككككاسككككيا ا
لالسكككتثمار االجنبي المباشكككر ،وأحد أسكككباب ارتفاع االسكككتثمار االجنبي المباشكككر في أوربا هو زيادة موجة
االندماجات بين الشككركات ،كما وإن العامل األسككاسككي إلرتفاع التدفق االسككتثماري للبلدان المتطورة ،يعزى
إلى االتجاه الكبير نحو االندماجات ( .السعيدي )11، 6001 ،
خامسا ً :محددات االستثمار االجنبي المباشر
إن عملية جذب األستثمارات االجنبية المباشرة من قبل البلد المضيف تعتمد على العديد من المحددات
التي تحدد القرار األسككككتثماري ،وهذه المحددات تختلف باختالف طبيعة المشككككروع االسككككتثماري وجنسككككية
المستثمر،ومن أهم هذه المحددات:
 -0المحددات االقتصادية و تشمل -:
أ -األسواق
ا
ا
إن حجم ال سوق يعد محددا مهما بالنسبة لالستثمار االجنبي المباشر ،إذ إن كبر ال سوق يعني إمكانية
دخول مسككككككتثمرين أكثر و شككككككركات أكبر نظراا لكبر حجم العوائد المتحققة من االسككككككتثمار .كما أن إرتفاع
معدالت نمو السكككوق يحفز المسكككتثمرين األجانب على االسكككتثمار بشككككل أكبر( UNCTAD, 1998, p .
)106-107
ب -السياسات االقتصادية
يقصككد بالسككياسككات االقتصككادية تلك المتعلقة باالقتصككاد الكلي ،كالسككياسككة النقدية والمالية والتجارية،
وهذه السياسات تكون ذات تأثير كبير في االستثمار االجنبي المباشر ،وتظهر هذه السياسات بأشكال وصور
مختلفة بحسب الدولة الم ضيفة وفلسفتها االقت صادية ،كما إن االنفتاح يكون محدداا لحجم األسواق في الدولة
المضيفة ومعدل نموها ،وتؤكد العديد من الدراسات أن االقتصادات المفتوحة تشجع االستثمار االجنبي أكثر
من األقتصاديات المغلقة ( .محمد) 11 ،6002 ،
ويمكن استخدام السياسات االقتصادية باتجاهين-:
 االتجاه األول هو جذب االستثمار االجنبي عن طريق الحوافز.
 االتجاه الثاني هو منع االستثمار االجنبي عن طريق القيود.
وغالبا ا ما تستخدم السياسات االقتصادية في توجيه االستثمار االجنبي المباشر إلى القطاعات الضرورية في
االقتصاد المحلي من خالل تقديم الحوافز لالستثمار في تلك القطاعات و وضع القيود على القطاعات غير
المهمة.
ت -برامج اإلصالح االقتصادي و سياسات تحرير التجارة :
يعد هذا المحدد من المحددات المهمة لجذب االسككككككتثمار االجنبي المباشككككككر ،إذ يعمل المسككككككتثمرون
االجانب على تقييم البرامج االصالحية التي تنفذها العديد من الدول ،ذلك من أجل التأكد من مصداقية توجه
الدولة نحو أيجاد حد مناسكككب من الحرية االقتصكككادية واالنفتاح وتقليا دور الدولة في النشكككاط االقتصكككادي
بإعطائها الفرصكككة للقطاع الخاص المحلي و االجنبي( ،عاشكككور  )66 ، 6001،كما وأن سكككياسكككة تحرير
التجارة تتضكمن تخفيض القيود و التعرفة على السكلع المسكتوردة ،وكلما كان االقتصكاد منفتحا ا أدى ذلك إلى
تزايد االستثمار االجنبي المباشر و العكس صحيح (الكواز ،األغا.)162 ، 6006 ،
ث -البنية التحتية و االتصاالت
يحتاج االستثمار االجنبي إلى توافر بنى تحتية مثل الطرق و الجسور و الصحة و الطاقة و التعليم و
المطارات و شبكات االتصاالت السلكية و الالسلكية و دعم عمليات التصنيع و التي تشمل الخدمات كالبنوك
التجارية و بنوك االسككككككتثمار ،و هي من المحددات المهمة لجذب االسككككككتثمار االجنبي المباشككككككر ،أما جانب
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االتصكككاالت فالبد من توفير قاعدة متطورة لوسكككائل االتصكككال و المواصكككالت ،بما يضكككمن االتصكككال الدائم
للشركات الناقلة لالستثمار االجنبي المباشر بين كل فروعها (.ناجي)5 ،6005 ،
ج -الموارد الطبيعية
إن توافر الموارد الطبيعية يعد من أبرز محددات االسككتثمار االجنبي المباشككرة على مر التأريخ ،إذ
كانت الشكككككككركات االجنبية بحاجة إلى مصكككككككدر اقتصكككككككادي موثوق به للمواد و المنتجات االولية للدول
المستثمرة ،و إن األهمية النسبية للموارد الطبيعية التزال محدداا لالستثمار االجنبي المباشر, 6002, 11(.
) W. KIIRU
ح -تكاليف عوامل اإلنتاج
تسعى الشركات االجنبية إلى توطين استثماراتها في البلدان التي تكون كلفة عوامل اإلنتاج فيها اقل
من الدولة األم ،لذلك فان التدفق االستثماري يتجه نحو الدول التي تكون فيها اليد العاملة رخيصة و بخاصة
في القطاعات وال صناعات كثيفة العمل ،ف ضالا عن توفر م صادر الطاقة وقلة القيود المفرو ضة على حماية
البيئة من التلوث.
في حين ينجذب االسككتثمار االجنبي المباشككر للدول المتقدمة مسككتفيداا مما تمتلكه من العمال الماهرين
الذين تتطلبهم الصكككناعات  ،المتقدمة وبالتالي توفر على الشكككركات االجنبية صكككرف المبالل الطائلة لتدريب
اليد العاملة  ،مما يقلل من التكاليف النهائية ويزيد من مستوى األرباح ( .الجميلي )66، 6001 ،
خ -معدل النمو ومستوى التنمية االقتصادية في البلد
إن معدل النمو المرتفع دليل على النشكككاط االقتصكككادي ومدى كفاءة هذا النشكككاط ،ويعد مؤشكككراا مهما ا
يعتمد عليه المسككتثمر للقيام باسككتثماراته وهذا ما حصككل في الصككين ودول جنوب شككرق أسككيا منذ الثمانينيات
حيث إن ارتفاع معدالت النمو سكككككككاعد على جذب تدفقات كبيرة من االسكككككككتثمار االجنبي إلى تلك المناطق.
(. (Laoswatchaikul , 2011, 41
 -6المحددات السياسية وتشمل:
تتوقف عملية االسكككتثمار على مدى توفر االسكككتقرار السكككياسكككي و األمني ،إذ ال يمكن تصكككور إنتقال
رؤوس األموال إلى بيئة فاقدة لهذا الشكككككرط حتى في ظل إرتفاع المردودية المتوقعة من عملية االسكككككتثمار،
ويعود ذلك إلى:
 إتصاف رأس المال بالحذر و الخوف الشديد ،وبالتالي فهو يبحث بطبيعته عن األمان و االستقرار.
 تتطلب عملية اسككتثمار رؤوس األموال االجنبية المباشككرة أفقا ا زمنيا ا متوسككطا ا أو طويل األجل لكي
يتمكن المستثمر االجنبي من تغطية تكاليفه و تحقيق األرباح.
لذا فإن استقرار النظام السياسي للدولة والظروف اإلقليمية والعالمية كلها عوامل البد من توفرها في
الدول المضيفة لجذب االستثمار االجنبي ،فالدول النامية التي تعاني من سوء األوضاع السياسية تعد دوالا
غير صككككككالحة و غير مرغوبة لالسككككككتثمار االجنبي من وجهة نظر المسككككككتثمر االجنبي, 6006 , 47( .
)Crescentini
 -3المحددات القانونية و التشريعية و تشمل :
وجود اإلطار التشككريعي و التنظيمي المنظم ألنشككطة االسككتثمار االجنبي المباشككر إذ تعد من العوامل
ال ها مة المؤثرة في ات جا هات االسكككككككتث مارات االجنب ية ،ورب ما يعتبر أهم م حدد ،فهو يعطي الث قة واأل مان
للمستثمر االجنبي ،ويؤثر إيجابيا ا في إتجاهاته نحو البلد المضيف لالستثمار،
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 -4المحددات االجتماعية :وتشمل :
أ -الفارق الثقافي بين الدولة األم والدولة المضيفة لالستثمار االجنبي
ان إلمام المسكككتثمر االجنبي بالعادات والتقاليد السكككارية في البلد المضكككيف لالسكككتثمار تعد أحد عوامل
نجاح اسككككتثماراته،أما إذا لم يفهم المسككككتثمر عادات وتقاليد البلد المضككككيف فإن ذلك يجعله يخوض نوعا ا من
المغامرة بسكككككككبب الخوف من ممارسكككككككات رجال االعمال تجاه اسكككككككتثماراته ،ألنه ال يعرف طبيعة التكوين
االجتماعي والثقافي في البلد المضيف.
ب-البنية األساسية البشرية
ا
إن أكثر الدول نجاحا في استقطاب االستثمارات االجنبية هي الدول التي فيها نسبة التعليم مرتفعة،
حيث نالحظ أن هناك عالقة قوية بين تدفقات االستثمار االجنبي إلى أي دولة و نسبة المتعلمين فيها ،وهذه
الحالة تعكس لنا مدى رغبة المستثمرين في الحصول على أيدي عاملة متدربة ورخيصة و عالية اإلنتاجية(.
ميخا) 11 ،6005 ،
والبد للدول المضكككككيفة من أن تؤدي الدور المنوط بها في توفير األمن و االسكككككتقرار االجتماعيين ،و
نشككككر الطمأنينة بين أفراد المجتمع ،و تهيئة الرأي العام للتعامل االيجابي مع المسككككتثمر االجنبي ،و محاربة
الفقر و الجريمة ،و نشكككر التعليم و رفع نوعيته ،وفتح دور الثقافة ،و تحسكككين الخدمات الصكككحية و تعميمها.
(شلغوم) 22-21 ، 6006 ،
سادسا -األهمية االقتصادية لالستثمار األجنبي المباشر في إقتصاديات الدول المضيفة :
تؤدي االستثمارات األجنبية المباشرة دوراا كبيراا في تنمية وتطوير أقتصاديات الدول المضيفة ،إذ
تؤثر في كل نواحي الحياة االقتصادية ،من عمالة و أجور و النقد األجنبي و المحلي و التقدم التكنولوجي
وميزان المدفوعات  ،كما تؤثر على النواحي اإلدارية و القانونية و التشريعية ،فضالا عن حركة التجارة
الخارجية و على األسواق المحلية و الدولية ( .كاكي ) 20-20 ،6001 ،و يمكن حصر بعض هذه اآلثار
في اآلتي :
أ -اآلثار االجابية:
 -0أثر االستثمار األجنبي المباشر في االستثمار المحلي و معدالت النمو االقتصادي :
يمكن لالستثمار األجنبي المباشر التأثير في االستثمار المحلي على نحوحركي بالطرائق
االتية(:عاشور) 22-25 ،6001،
أ -قد يشككككجع االسككككتثمار المحلي من خالل خلق فرص اسككككتثمارية جديدة للشككككركات المحلية في الصككككناعات
القائدة ،وأن يخفف االختناقات التي تواجه النمو االقتصكككادي مثل النقا في البنية االرتكازية األسكككاسكككية
والعمالت األجنبية.
ب -يمكن لالسككككتثمار األجنبي المباشككككر أن يحفز االسككككتثمار المحلي من خالل آثار الروابط الصككككناعية مع
الشكككركات المحلية ،أي شكككراء المدخالت المصكككنوعة محليا ا من الشكككركات المحلية وتجهيزها بالمدخالت
الوسيطة.
ت  -ينقل االستثمار األجنبي المباشر بأسلوب مشاركة الخبرات التكنولوجية واالدارية والتسويقية للمستثمر
المحلي ،مما يوسع من خبراته وعقليته االستثمارية وزيادة قدرته على إيجاد فرص االستثمار الجيدة.
ث -يزيد االسككككتثمار األجنبي المباشككككر من صككككادرات البلد المضككككيف ،وهذا له أثر أيحابي على المدخرات
المحلية واالستثمار المحلي.
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ج -قد يأخذ االسكككتثمار األجنبي المباشكككر شككككالا ماديا ا كمعدات وآالت وتجهيزات تكنولوجية ،والتي ال يمكن
صناعتها محليـاا ،وبالتالي فهـي ضرورية لتكوين رأس المال المحلي في البلد النامي المضيف.

 -6أثر االستثمار األجنبي المباشر في مستوى العمالة
تتنافس الدول المضكككككككيفة على جذب رؤوس األموال األجنبية ليس فقط طمعا في الحركة الضكككككككخمة
لرؤوس األموال هذه وال من أجل الدافع للتنمية المحلية فقط ،وإنما من أجل توفير فرص التشكككككككغيل ل يدي
العاملة المحلية  ،وهو ما يعني ضككككمنيا التقليل من حدة البطالة المتفشككككية في المجتمعات النامية ،فضككككال عن
تدريب و تأهيل المهارات المحلية ،و الرفع من قدراتها الفنية و االدارية المتمثلة بالتقنيات و المؤهالت التي
تمتلكها الشكككككككركات المتعدية الجنسكككككككية ،مما يعمل باتجاه انخفاض معدالت البطالة الذي يؤدي إلى إنخفاض
معدالت الجريمة و األمراض االجتماعية المرتبطة بالبطالة "( كاكي ،6001 ،ص ) 21
وتبقى العالقة بين االسككتثمار األجنبي المباشككر و العمالة معقدة ،وتحليلها صككعب في ظل تباين اآلراء
السككككككابقة ،لكن المالحظ أن هناك أثراا إيجابيا ا في العديد من الدول المضككككككيفة ،ونقطة الخالف تكمن في حجم
مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في التوظيف في الدول المضيفة.
 -3أثر االستثمار األجنبي المباشر في التقدم التكنولوجي وارتفاع معدل الناتج
إن تزايد الطلب المحلي في معظم البلدان النامية مع انخفاض قدرتها اإلنتاجية أجبر هذه الدول على
زيادة اسككككتيراداتها لتعويض النقا في األنتاج المحلي ،لذلك جاء اللجوء الى األسككككتثمار األجنبي المباشككككر
كحل بديل ألنخفاض القدرة األنتاجية ومواصلة زيادة األنتاج المحلي بمعدالت مساوية أو أسرع من معدالت
النمو السكاني والطلب المحلي (.الزبيدي)006-000 ،6002 ،
كما وأن تدفق االسكككتثمار األجنبي المباشكككر يولد الكثير من المزايا التي تعمل على تحسكككين اسكككتغالل
الموارد المحلية ،نتيجة اسكككككككتخدام التكنولوجيا الحديثة واالنماط األدارية المتقدمة ،بمعنى إنها تعمل على
تحسككككككين األنتاجية الكلية من خالل ما يسككككككمى بـكككككككككككك (أثر المضككككككاعف التكنولوجي ) ( Technological
 ،)Multiplierإذ يعمل المضاعف هنا على انتشار التكنولوجيا وأساليب اإلدارة الحديثة على نطاق واسع.
 -4أثر األستثمار األجنبي المباشر في األستقرار السياسي و االجتماعي و الثقافي
إن ل ستثمار األجنبي المباشر آثاراا اجتماعية وثقافية وسياسية مهمة في الدول النامية المضيفة ،ومن
الصكككككككعب بناء إ طار عمل لتحليل هذه اآل ثار وتحديد اتجاهاتها وكلفها أومنافعها ،وعلى الرغم من هذه
الصعوبات فهناك عموميات عدة يمكن تطبيقها على دول نامية متعددة -:
أ -إن آثار االسككتثمار األجنبي المباشككر األقتصككادية قد تقود الى اإلخالل باألنظمة األجتماعية والقيم التقليدية
والوضع السياسي ،إذ تكون له آثار سلبية على هذه األبعاد .إن نوع الثقافة التي ترافق استثمار الشركات
متعددة الجنسكككككككية تتمثل بثقافة المنظمين المادية مقارنة مع ثقافة العديد من الدول النامية األقل مادية
عادةا.كما أن قدرة هذه الشككككركات على نقل وتوزيع وتسككككويق السككككلع المادية من خالل وسككككائل األعالن
واألعالم يمكن أن تؤثر في ثقافة المجتمع من خالل آثار المحاكاة(.)Demonstration
ب -كما أن الشركة متعددة الجنسية تنقل الى الدول النامية الصناعات الملوثة أو غير اآلمنة أو غير الصحية
من بالدها األم الى الدول النامية.
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ت -يؤدي األسكككككككتثمار األجنبي المباشكككككككر الى فقدان الدول النامية قدرتها على اتخاذ القرار األقتصكككككككادي
والسككككككياسككككككي ،مما يزيد من تبعيتها الى الدول المتقدمة.كما أن تمتع الشككككككركات متعددة الجنسككككككية بالقوة
التسككككاومية األعلى في اختيار وتحديد مواقع األسككككتثمار ونوعه وحجمه قد يخلق نوعا ا من التعارض بين
أهداف هذه الشركات ومسار التنمية المنشودة في الدول النامية ( .الزبيدي) 060-060 ،6002 ،

 -5مساهمة االستثمار األجنبي المباشر في تطوير البنية الداخلية
إن مسككككاهمة االسككككتثمار األجنبي المباشككككر في تطوير البنية الداخلية للدولة المضككككيفة يمكن أن تترجم
باألوجه اآلتية(:عاشور ) 50 ، 6001 ،
أ -يمكن أن يترك االسكككتثمار األجنبي المباشكككر آثاراا إيجابية من خالل تنفيذ االلتزامات المعنوية المفروضكككة
على الدول المضكككيفة ،كالتزامها بتصكككحيح أوضكككاع الموازنة العامة وميزان المدفوعات ونظم الصكككرف
األجنبي ونظم التجارة الخارجية ومكافحة الت ضخم الذي يؤدي بالتالي الى تهيئة مناخ لالستثمار األجنبي
المباشر يسهم في خلق بيئة داخلية وخارجية مستقرة.
ب -إ ن حرية حركة االسكككتثمار األجنبي المباشكككر يمكنه من اختيار القطاع االقتصكككادي المالئم ،لذلك تسكككعى
الدول المضيفة الى جعل القطاعات االقتصادية المهمة مالئمة من أجل جذب االستثمار األجنبي المباشر
اليها.
ج  -يبحث االسكككتثمار األجنبي المباشكككر أيضكككا ا عن المكان الجغرافي المالئم ،الذي يرغب التركيز فيه ،وقد
تترك هذه الميزة أثراا ايجابيا ا في الدول المضيفة ،سواء اتجه هذا االستثمار نحو المناطق االكثر أو االقل
تطوراا.
ب -اآلثار السلبية:
أ ما بخصوووا االثار السوولبية التي يتركها االسووتثمار األجنبي المباشوور في الدول المضوويفة له فيمكن
حصر اهمها في اآلتي:
 -0صكككعوبة توافق إسكككتراتيجية المسكككتثمر األجنبي مع إسكككتراتيجية التنمية في الدول النامية ،من حيث
أولويات االسككتثمار ،إذ قد تتجه االسككتثمارات األجنبية في الدول النامية نحو القطاعات الهامشككية،
التي تدر ربحا ا وفيراا و سكككككككريعاا ،وال تخدم عملية التنمية على الوجه المطلوب ،مثل النشكككككككاطات
السياحية ،و التجارية.
 -6يؤدي اختالل توازن عالقات القوى بين أي شكككككركة دولية عمالقة و دولة نامية إلى مسكككككاومة غير
متكككافئككة بينهمككا ،إذ إن المسكككككككتثمر األجنبي يمتلككك من القوى االحتكككاريككة والقككدرات المككاليككة و
التكنولوجية ما يفوق قوة معظم الدول النامية ،مما ينتج عنه غبن و إجحاف في حقوق ومكاسكككككككب
الطرف األخير ،و قد يفرض المستثمر األجنبي ثمنا ا باهظا نظير ما يقدم من معرفة تقنية.
 -1قد تؤثر االسككككتثمارات األجنبية المباشككككرة سككككلبا ا في موازين مدفوعات الدول النامية ،نتيجة تحويل
أرباحها كلها أو معظمها إلى الخارج.
 -2يمكن أن تؤدي االسكككتثمارات األجنبية المباشكككرة إلى منافسكككة الصكككناعات المحلية ،وهي في مركز
تنافسي ضعيف مما قد ينتج عنه كساد ،أو إنهيار الصناعات الوطنية الناشئة ،أو الصغيرة الحجم.
(حديد ) 120-120، 6006 ،
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 -5إ ن مركزية اتخاذ القرارات للشكككركات متعددة الجنسكككية في الدولة األم تؤدي إلى الميل في اسكككتيراد
السككلع و الكفاءات البشككرية وغيرها من مشككاريع الشككركة األجنبية في الخارج ،بالرغم من وجودها
في السككككوق المحلية المضككككيفة لهذه الشككككركات ،مما يترتب عليه إهمال مصككككادر العرض المحلية،
واإلخفاق في تنمية المهارات اإلدارية المحلية.
 -2قد تسهم االستثمارات األجنبية المباشرة في تفاقم تلوث البيئة ،من خالل توطنها في بعض األنشطة
و الصكككناعات الملوثة للبيئة ،مثل الصكككناعات االسكككتخراجية النفطية ،والتعدينية و الغاز الطبيعي و
الصناعات البتروكيماوية و غيرها (.الكواز ،السيفو ،األغا ، 6006 ،ص .) 110
المبحث الثاني
واقع االستثمارالمحلي واالجنبي المباشر في اقليم كوردستان-العراق للمدة (.)6002-6002
يتناول هذا المبحث بعض المؤشرات المتعلقة باالستثمار في اقليم كوردستان -العراق ،وتشمل عدد
المشاريع المرخصة ونوعها وكيفية توزيعها بين المحافظات و على االنشطة االقتصادية المختلفة وبحسب
السنوات.
أوال -اتجاه تطور االستثمار في اقليم كوردستان -العراق للمدة( )6002-6002وفقاً العداد المشاريع
المجازة:
يمكن تتبع اتجاهات تطور االستثمار في اقليم كوردستان -العراق خالل المدة  6002 - 6002وفقا ا
العداد المشاريع المجازة على النحو اآلتي:
 -0عدد المشاريع المجازة في اقليم كوردستان العراق:
لم يحظ االستثمار قبل عام 6001بفرصة حقيقية لكي يتبوأ دوراا بارزاا في اقتصاد االقليم ،بل غلبت
عليها صفة العمل الفردي والمنشآت الصغيرةو التوجه نحو المشاريع التي تكون مدة استرداد رأس المال لها
قصيرة.
إن التغيرات السياسية التي حصلت بعد عام  6001فتحت افاقا جديدة لتنمية القطاع الخاص في اقليم
كوردستان ،وخطا االقليم خطوات من أجل تهيئة المناخ االستثماري المالئم الستقطاب رؤوس األموال
المحلية واألجنبية ،وقد جاء قانون االستثمار ليفتح المجال أمام المستثمرين لتوظيف قدراتهم في إعمار
وتطوير االقليم من جهة وزيادة عدد المشاريع والشركات من جهة أخرى ،ومن خالل الجدول ( )0يمكن تتبع
تطور االستثمار المحلي من حيث عدد المشاريع المجازة خالل الفترة (  )6002 -6002في ظل قانون
االستثمار و وجود هيئة االستثمار في اقليم كوردستان.
جدول ()0
عدد المشاريع المجازة في اقليم كوردستان العراق خالل الفترة ()6002 - 6002
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المصدر :الجدول من عمل الباحثين باالعتماد على:
اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة في اقليم كوردستان.

تشير بيانات الجدول ( )0إلى ان أعداد المشاريع المجازة من قبل هيئة االستثمار قد شهدت تطورأ
ملحوظا ا ومستمرا ،فبعد أن كان عدد المشاريع المجازة محددة بمشروعين عام  ،6002ارتفع بعدها العدد
الى ( )001 ،11، 21، 56مشروعا خالل السنوات( )6002،6000، 6002، 6001وبنسبة تغير سنوي
( )%20.0 ،%05.2 ،%60.0،%6500على التوالي ،إال أنها انخفضت الى ( )12مشروعا ا في سنة ،6000
نتيجة ايقاف منح إجازات االستثمار من قبل هيئة استثمار االقليم لمدة معينة من العام  ،6000ثم عادت الى
الزيادة في سنة  ،6006وبلل أعلى حد له وهو( )010مشروعا ا بنسبة تغيير ( . )%10.0إن الزيادات
الحاصلة في اعداد المشاريع خالل الفترة( ،)6006- 6002يعزى الى توجهات حكومة االقليم بتطوير
االقتصاد وما تضمنها قانون االستثمار من مزايا ومحفزات الستقطاب المستثمرين المحليين واالجانب
الستثمار أموالهم في اقليم كوردستان العراق.
ويالحظ في الجدول نفسه أن أعداد المشاريع بعد السنة  6006أخذت باالنخفاض وبشكل تنازلي ،اذ
بلل ( )02 ،12 ،12 ،061مشروعا خالل السنوات(  ) 6002، 6005 ،6002 ،6001على التوالي،
ويرجع السبب الرئيس لالنخفاض تلك الى تخوف المستثمرين من االثار السلبية الناجمة عن االزمة المالية
التي واجهت و ال تزال تواجة اقليم کوردستان.
كما ويالحظ في الجدول نفسه أن مجموع عدد المشاريع المجازة في اقليم كوردستان العراق خالل
الفترة ( ) 6002-6002بلل( ) 150مشروعا ،منها ( )210مشروعا يعود ملكيتها الى المستثمرين المحليين
وبنسبة مساهمة بلغت ( )%22.60من اجمالي عدد المشاريع المجازة ،و ( )50مشروعا يعود ملكيتها الى
المستثمرين االجانب وبنسبة مساهمة بلغت ( )%2.22من االجمالي ،في حين إن ( )10مشروعا ا كانت
ملكيتها مشتركة بين المستثمرين المحليين واالجانب من جنسيات مختلفة.
 -6توزيع المشاريع المجازة على محافظات اقليم كوردستان للمدة(:)6002 - 6002
يمكن توضيح عدد المشاريع المجازة بحسب نوعها على محافظات االقليم من خالل الجدول(:)6
جدول()6
توزيع المشاريع المجازة بحسب نوعها على محافظات اقليم كوردستان كمتوسط للفترة
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()6002 - 6002
المحافظات
اربيل
االهمية النسبية%
السليمانية
االهمية النسبية%
دهوك
االهمية النسبية%
المجموع

محلي

أجنبي

مشترك

المجموع

289
85.76
200
94.79
181
89.16
670

36
10.68
2
0.95
12
5.91
50

12
3.56
9
4.26
10
4.93
31

337
100
211
100
203
100
751

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على بيانات:

اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة في اقليم كوردستان.

إذ يتبين من الجدول( )6أن محافظة اربيل احتلت المرتبة االولى بين محافظات االقليم سواء كانت
من حيث مجموع عدد المشاريع المجازة العائدة للمستثمر المحلي أو للمستثمر االجنبي أو المشترك ،فقد بلغت
عدد المشاريع المجازة ( )111مشروعا ،وكان عدد المشاريع للمستثمرين المحليين( )622مشروعا و بنسبة
مساهمة بلغت ( ،)%25.12بينما كانت المشاريع العائدة للمستثمرين االجانب ( )12مشروعا وبنسبة
مساهمة بلغت ( ،)%00.22في حين كان عدد المشاريع المشتركة( )06مشروعا وبنسبة مساهمة بلغت
(.)%1.52
أ ما محافظة السليمانية فقد جاءت بالمرتبة الثا نية من حيث مجموع عدد المشاريع المجازة ،اذ بلغت
عددها ( )600مشروعا ،منها كانت( )600مشروع للمستثمرين المحليين وبنسبة مساهمة بلغت
( ،)%22.12بينما كانت المشاريع العائدة للمستثمرين االجانب فيها اقل عددا من بين المحافظات وبلل ()6
وبنسبة مساهمة بلغت ( ،)%0.25في حين كانت عدد المشاريع المشتركة( )2مشاريع وبنسبة مساهمة بلغت
(.)%2.62
كما و يتبين من الجدول نفسه أن مجموع عدد المشاريع المجازة في محافظة دهوك هي ()601
مشاريع منها( )020مشروعا للمستثمرين المحليين  ،وبنسبة( )%22.02من مجموع عدد المشاريع المجازة،
في حين بلل عدد المشاريع للمستثمرين االجانب ( )06مشروعا ،والمشترك ( )00مشاريع وبنسبة مساهمة
بلغت ( )%2.21( ،)%5.20للنوعين على التوالي.
 -3توزيع المشاريع المجازة على محافظات اقليم كوردستان بحسب االنشطة والقطاعات االقتصادية
للفترة(:)6002-6002
يوضح الجدول( )1التوزيع القطاعي للمشاريع المجازة على محافظات االقليم للفترة (-6002
:)6002
جدول ()3
توزيع المشاريع المجازة على محافظات اقليم كوردستان بحسب االنشطة والقطاعات االقتصاديةكمتوسط
للفترة ()6002 -6002
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االنشطة االقتصادية

اربيل

السليمانية

دهوك

المجموع

االهمية النسبية
%

الصناعية
االسكان
السياحية
التجارية
الصحية
الرياضية
التعليمية
الزراعية
الخدمية
االتصاالت
الفنية
البنوك
النقل
المجموع

26
26
22
11
10
0
1
01
6
6
2
1
6
111

52
22
02
52
1
00
2
1
2
1
-

52
12
21
62
2
00
2
2
-

211

203

198
168
130
121
42
22
21
29
6
5
4
3
2
751

26.36
22.37
17.31
16.11
5.59
2.93
2.80
3.86
0.80
0.67
0.53
0.40
0.27
100.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على:

اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة في اقليم كوردستان.

يتوضح من الجدول ( )1أن هناك تفاوتا ا في توزيع عدد المشاريع المجازة بين محافظات االقليم،
وعندما ينظر الى طبيعة توزيع المشاريع المجازة ضمن القطاعات المختلفة على المحافظات يالحظ ان
التوزيع كان مشوها ايضا ،ففي الوقت الذي شمل عدد المشاريع كافة القطاعات االقتصادية ()01قطاعا في
محافظة اربيل ،نجد ان هناك ( )2قطاعات فقط شملتها المشاريع المجازة في محافظة دهوك ،كما وان هناك
قطاعات لم تشملها المشاريع المجازة في محافظة السليمانية.
ومن جانب آخر فان توزيع المشاريع المجازة وفقا للقطاعات ،يظهر أن القطاع الصناعي حاز على
العدد االعظم بواقع ( )022مشروعا ،شكل نسبة  %62.12من مجموع عدد المشاريع ،وهذا قد يعزى الى
توفر الموارد الطبيعية والمواد الخام من جهة وكون أ غلب السلع المعروضة في االسواق هي سلع مستوردة،
ويليها قطاع االسكان بـ( )022مشروعا ،وبنسبة  %66.11من مجموع عدد المشاريع ،ثم يلي ذلك كل من
قطاعي السياحة والتجارة بواقع( )060( ،)010مشروعا وبنسبة () %02.00 ، %01.10من مجموع عدد
المشاريع للقطاعين على التوالي ،بينما وزعت المشاريع الباقية على القطاعات المختلفة االخرى بنسب
متواضعة.
ثانيا ً -اتجاه تطور االستثمار في اقليم كوردستان -العراق ( )6002 - 6002وفقا ً لحجم رأس المال
المستثمر :وينقسم على الفقرات اآلتية:
يمكن تتبع اتجاهات تطور االستثمار في اقليم كوردستان -العراق خالل الفترة()6002 - 6002
وفقا ا لحجم رأس المال المستثمر من خالل الفقرات اآلتية-:
 -0توزيع حجم رأس المال المستثمر على محافظات اقليم كوردستان بحسب السنوات خالل الفترة(6002
:)6002 -
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يمكن معرفة كيفية توزيع حجم االستثمارات على محافظات اقليم كوردستان بحسب السنوات خالل
الفترة ( )6002 - 6002من الجدول (:)2

جدول ()4
توزيع حجم رأس المال المستثمر (المحلي ،االجنبي ،المشترك) على محافظات اقليم كوردستان
مليون دوالر
خالل للفترة ()6002 - 6002
السنوات

اربيل

السليمانية

دهوك

المجموع

6002
6001
6002
6002
6000
6000
6006
6001
6002
6005
6002
المجموع
االهمية
النسبية%

2,893.000
1,129.983
2,680.841
2,282.162
2,134.770
4,447.291
5,566.210
2,328.233
2,199.415
304.925
25,966.830

438.308
1,053.882
601.378
1,313.022
1,667.687
676.158
749.438
5,095.697
1,475.661
860.805
1,252.133
15,184.169

67.788
298.100
295.867
853.461
524.205
985.365
1,680.794
331.869
885.645
147.915
6,071.009

438.308
4,014.670
2,029.461
4,289.730
4,803.310
3,335.133
6,182.094
12,342.701
4,135.763
3,945.865
1,704.973
47,222.008

54.99

32.15

12.86

100.00

التغيير
السنوي
%
205.25
-22.25
000.11
00.21
-10.51
25.12
22.25
-22.22
-2.52
-52.12

االهمية
النسبية%
0.93
8.50
4.30
9.08
10.17
7.06
13.09
26.14
8.76
8.36
3.61
100.00

المصدر :من عمل الباحثين باعتماد على بيانات:
اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة في اقليم كوردستان.

يالحظ من الجدول( )2ان اجمالي حجم رأس المال المستثمر خالل المدة ( )6002-6002قد بلغت
( )47,222.008مليون دوالر ،وهي موزعة على سنوات المدة بشكل متباين ، ،فبعد أن كان حجم رأس
المال المستثمر مساويا لـ()438.308مليون دوالر في عام  ،6002حصلت زيادة في رأس المال المستثمر
ليبلل ( )4,014.670مليون دوالر في عام  6001وبنسبة زيادة ( )%205.25ثم انخفض في عام 6002
ليبلل ()2,029.461مليون دوالر وبنسبة انخفاض ( ،)%22.25-وهذا التراجع في حجم رأس المال
المستثمر كان متزامنا ا مع األزمة المالية العالمية ،ثم أخذ بالزيادة ليبلل ()4,803.310( ،)4,289.730مليون
دوالر ،في عامي( ) 6000 ،6002على التوالي ،ثم انخفض عام  6000مرة اخرى ليبلل
()3,335.133مليون دوالر وهذا التراجع يعزى الى إيقاف منح إجازة مشاريع االستثمار من قبل هيئة
استثمار القليم كوردستان في هذا العام  ،وقد شهد عاما  6001 ، 6006ارتفاعا كبيراا في حجم رأس المال
المستثمر وبلل ()12,342.701( ،)6,182.094مليون دوالر للعامين على التوالي من اجمالي راس المال

حتليل واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اقليم كوردستان ....
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المستثمر ،وهي المدة التي مر بها االقليم بحالة من االنتعاش االقتصادي وزيادة حجم االستثمارات  ،إال أن
ذلك االنتعاش لم يستمر ،بل تفاقم الوضع خالل االعوام( )6002 ،6005 ،6002واليزال بسبب األزمة
السياسية بين اقليم كوردستان والحكومة الفيدرالية ووايقاف حصة  %01من الموازنة العامة لالقليم ،وبسبب
تلك االزمة أخذ االستثمار المحلي واألجنبي في اقليم كوردستان بالضعف واالنخفاض ،إذ انخفض رأس المال
المستثمر خالل االعوام( )6002 ،6005 ،6002الى ()1,704.973( ،)3,945.865( ،)4,135.763
مليون دوالر لالعوام الثالثة على التوالي.
كما ويالحظ من الجدول ( ،) 2بأن الجزء االكبر من النشاط االستثماري تركز في محافظة أربيل من
حيث حجم رأس المال المستثمر البالل ( )25,966.830مليون دوالر وبحصة  %52.22من اجمالي رؤوس
األموال المستثمرة خالل المدة( ،)6002 - 6002إن هذا التركز لراس المال في محافظة أربيل يفسر العتبار
اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،وتتمركز فيها معظم مؤسسات الحكومة والوزارات ،فضال عن المنظمات
وسفارات الدول...الخ .وتأتي محافظة السليمانية في المرتبة الثانية ،إذ بلل حجم رأس المال المستثمر فيها
( )15,184.169مليون دوالر و بحصة  %16.05من اجمالي رؤوس األموال المستثمرة خالل نفس المدة،
أما محافظة دهوك فانها تاتي في المرتبة األخيرة اذ بلل حجم رأس المال المستثمر البالل ()6,071.009
مليون دوالر و بحصة  %06.22من إجمالي رؤوس األموال المستثمرة في اقليم كوردستان خالل تلك المدة
نفسها.
 -6توزيع رأس المال المستثمر بحسب نوع االستثمار)المحلي و االجنبي والمشترك(على محافطات اقليم
كوردستان العراق (:)6002 - 6002
تشير البيانات الواردة في الجدول( )5إلى أن االستثمار األجنبي شكل نسبة %01.01من إجمالي
االستثمارات المسجلة خالل المدة( )6002 - 6002بمبلل إجمالي قدره()2،662مليون دوالر ،في حين كانت
نسبة االستثمارات المحلية تبلل ( )%12.62من إجمالي االستثمارات في المدة نفسها ،و البالغة ()12،220
مليون دوالر ،أما االستثمار المشترك ،فقد بلغت نسبته %2.51من إجمالي االستثمارات و بمبلل( )2،010
مليون دوالر.
مما سبق نستنتج أن دور االستثمار األجنبي المباشر في اقليم كوردستان العراق للمدة(- 6002
 )6002كان متواضعا ،بينما كان الجزء االعظم من االستثمارات ،هو استثمارات محلية ،وهذا يبين ان جذب
االستثمارات االجنبية في اقليم كوردستان مرتبط بدرجة كبيرة بالوضع السياسي غير المستقر في العراق و
االزمة المالية والسياسية الموجودة في االقليم ،فضال عن النواقا والمثالب التي تتضمنها قوانين االستثمار
والتعقيدات االدارية بخصوص منح رخا االستثمار التي ينبغي اعادة النظر فيها.
كما وتشير بيانات الجدول( )5إلى عدم توزيع رؤوس االموال االجنبية المستثمرة على محافظات
االقليم بشكل عادل ،اذ استحوذ محافظة اربيل على النسبة االعظم من تلك االستثمارات ،وكان نصيبها
( )4,841مليون دوالر ،وهذا يمثل نسبة  %77.78من إجمالي االستثمارات االجنبية المسجلة خالل المدة
 6002حتى منتصف عام  ،6002إ ن واقع التمركز في العاصمة اربيل الزال يلقي بظالله بقوة على طبيعة
االستثمار األجنبي في اإلقليم .اذ يبدو أن هناك ظروفا ا تمثلت ببنية تحتية مالئمة و تسهيالت و خدمات يجدها
المستثمر األجنبي ماثلة بشكل أفضل في محافظة أربيل مقارنة عنها بمحافظتي السليمانية و دهوك ،وجاءت
محافظة دهوك بالمرتبة الثانية وكان نصيبها ( )1,352مليون دوالر ،اي نسبة  %21.72من إجمالي
االستثمارات االجنبية لتلك المدة ،في حين كانت حصة محافظة السليمانية متواضعة جدا ،اذ بلل نصيبها ()10
مليون دوالر فقط ،وهذا يمثل نسبة  %0.50من إجمالي االستثمارات االجنبية المسجلة.
جدول ()5
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توزيع االستثمارات على محافظات اقليم كوردستان بحسب انوعها خالل المدة ()6002 -6002
مليون دوالر
نوع االستثمار

المحافظات

راس المال

االهمية النسبية للمحافظات
%

االهمية النسبية
للنوع %

اربيل
4,841
السليمانية
31
االجنبي
دهوك
1,352
13.18
المجموع
6,224
اربيل
20,207
السليمانية
12,683
المحلي
دهوك
4,075
78.28
المجموع
36,965
اربيل
918
السليمانية
2,471
المشترك
دهوك
644
8.54
المجموع
4,033
100
المجموع الكلي
47,222
المصدر :الجدول من عمل الباحثين باالعتماد على بيانات
اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة في األقليم.
77.78
0.50
21.72
100.00
54.67
34.31
11.02
100.01
22.76
61.27
15.97
100.00

ا ما بالنسبة لرؤوس االموال المحلية المستثمرة في محافظات االقليم ،فقد استحوذت محافظة اربيل
على اكثر من نصف تلك االستثمارات  ،وكان نصيبها ( )20,207مليون دوالر ،وهذا يمثل نسبة %54.67
من إجمالي االستثمارات المحلية المسجلة خالل المدة نفسها ،وجاءت محافظة السليمانية بالمرتبة الثانية ،وكان
نصيبها ( )12,683مليون دوالر وشكلت نسبة  %34.31من إجمالي االستثمارات المحلية لتلك المدة ،في
حين جاءت محافظة دهوك اخيرا ،وبلل نصيبها ( )4,075مليون دوالر فقط ،وهذا يمثل نسبة  %11.02من
إجمالي االستثمارات المحلية المسجلة للمدة نفسها.
اما بالنسبة لرؤوس االموال المشتركة المستثمرة في محافظات االقليم ،فقد استحوذت محافظة
السليمانية على اكثر من نصف تلك االستثمارات ،وكان نصيبها( )2,471مليون دوالر وبنسبة %61.27
من إجمالي االستثمارات المشتركة خالل الفترة نفسها ،وجاءت بعدها كل من محافظتي اربيل ودهوك بمبلل
( )644 ،918مليون دوالر للمحافظتين على الترتيب وبنسب  %15.97 ، % 22.76من إجمالي
االستثمارات المشتركة المسجلة للفترة نفسها.
 -3التركيب القطاعي لإلستثمار في اقليم كوردستان خالل الفترة (:)6002 - 6002
بغية تفعيل دور الشركات المحلية واألجنبية في التنمية واالستثمار ،فتح اقليم كوردستان جميع
قطاعاته االقتصادية أمام االستثمارات .ويبين الجدول ( ) 2التوزيع القطاعي لرأس المال المستثمر على
القطاعات االقتصادية في اقليم كوردستان خالل المدة ()6002 - 6002
جدول ()2
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التركيب القطاعي لرأس المال المستثمر في اقليم كوردستان العراق خالل المدة ()6002 -6002
مليون دوالر
رأس المال المستثمر
2،012.06
151.10
220.52
02،012.62
2،522.10
660.22
002.60
102.02
16.22
002.62
02.00
166.16
02،221.20
47،666,06

القطاعات االقتصادية
التجارة
البنوك
الصحة
الصناعة
السياحة
االتصاالت
النقل
التعليم
الرياضية
الخدمات
الفنية
الزراعة
اإلسكان
اإلجمالي
المصدر :من عمل الباحثين باعتماد على بيانات

االهمية النسبية %
8.55
1.60
1.89
38.41
13.91
0.47
0.22
1.50
0.15
0.22
0.03
1.53
31.53
100.00

اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة في األقليم.

اذ يتبين من الجدول ( ،)2بأن معظم االستثمارات في االقليم تتركز في قطاعات الصناعة و اإلسكان
والسياحة بنسبة  %21.25من اجمالي رأس المال المستثمر خالل الفترة( .)6002 - 6002حيث احتل
قطاع الصناعة المرتبة األولى من حيث حجم رأس المال المستثمر والذي بلل ( )02،012.62مليون دوالر
بنسبة  %12.20من اجمالي رأس المال المستثمر خالل تلك الفترة ،وهذا يعكس مدى النقا الحاصل في
السلع والمنتجات المحلية التي تلبى عن طريق االستيرادات ،وجاء قطاع االسكان في المرتبة الثانية ،اذ
استحوذ على ()02،221.20مليون دوالر بنسبة  %10.51من اجمالي رأس المال المستثمر خالل تلك
المدة وهذا يعكس طبيعة االستثمار من قبل القطاع الخاص ،حيث يختار القطاع الذي يدر الربح المضمون
في المدة القصيرة .وذلك بسبب أن الطلب على االسكان كان يفوق العرض في تلك المدة ،والعائد المرتفع
لايجار في كوردستان جعلها ذات جاذبية خاصة للمستثمرين المحليين واألجانب.
ويأتي قطاعا السياحة والتجارة في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي ،إذ استحوذ قطاع السياحة
على ()2،522.10مليون دوالر بحصة ،%01.20وقطاع التجارة على()2،012.06مليون دوالر بحصة
.%2.55
ويالحظ بأن قطاع الزراعة يأتي في المرتبة السابعة ،إذ استحوذ على ()166.16مليون دوالر بحصة
 %0.51من اجمالي حجم رأس المال المستثمر خالل الفترة( .)6002 - 6002ويبدو واضحا ا بأن حصة
قطاع الزراعة تميزت بالتدني واالنخفاض ،رغم أهمية وأثر هذا القطاع في توفير المنتجات والمحاصيل
االساسية وتوفير االمن الغذائي للمجتمع .وهكذا الحال بالنسبة للقطاعات االخرى (التعليم ،الصحة ،النقل،
االتصاالت) التي تأتي في المراتب االخيرة ،ولم تحظ اال بجزء قليل من رؤوس االموال المستثمرة .
 -4توزيع االستثمار االجنبي المباشر بحسب القطاعات االقتصادية في اقليم كوردستان العراق:
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يوضح الجدول ( )1التوزيع القطاعي لالستثمار االجنبي المباشر وكيفية توزيعه على القطاعات
االقتصادية في اقليم كوردستان خالل الفترة (:)6002 - 6002

جدول ()7
االستثمار االجنبي المباشر حسب القطاعات االقتصادية في اقليم كوردستان خالل المدة
مليون دوالر
()6002 - 6002
القطاعات االقتصادية
التجارة
البنوك
الصحة
الصناعة
السياحة
التعليم
الزراعة
اإلسكان
اإلجمالي
المصدر :من عمل الباحثين باعتماد على البيانات:

رأس المال االجنبي
المستثمر
10.55
100
00.15
0،026.02
6،560.20
062.22
026.50
0،222.22
2،663,56

االهمية النسبية %
0.05
00.65
0.01
02.15
20.50
6.01
6.20
61.26
000

اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة في اقليم كوردستان.

تبين من الجدول ( ،)1بأن معظم االستثمارات االجنبية في االقليم تركزت في قطاعات السياحة و االسكان
والصناعة خالل المدة ( .)6002 - 6002حيث احتل قطاع السياحة المرتبة األولى من حيث حجم رؤوس
االموال االجنبية المستثمرة والذي بلل ( )6،560.20مليون دوالر بنسبة  %20.50من اجمالي رأس المال
المستثمر خالل تلك المدة ،وجاء قطاع االسكان في المرتبة الثانية ،اذ استحوذ على ( )0،222.22مليون
دوالر بنسبة  % 61.26من إجمالي رأس المال المستثمر االجنبي خالل تلك المدة .ويأتي قطاع البنوك في
المرتبة الثالثة ،إذ استحوذ على ()100مليون دوالر وبحصة  %00.65من اجمالي رأس المال االجنبي
خالل المدة نفسها.
كما وتشير بيانات الجدول( )1إلى أن قطاعات مهمة أخرى (الزراعة ،التعليم ،الصحة) لم تحظ اال
بجزء قليل من روؤس االموال االجنبية المستثمرة  ،حيث كانت االهمية النسبية بين هذه القطاعات هي
( )%0.01 ،%6.01 ،%6.20للقطاعات المذكورة على التوالي ،كما واهملت قطاعات أخرى(االتصاالت،
الرياضة ،الفنون ،الخدمات) التي لم تحظ بأي جزء من رؤس االموال االجنبية المستثمرة.
يستنتج من الذكور آنفا ا بأ ن تدفق رؤوس األموال األجنبية كانت بنسب غير متوازنة و منسقة على
مستوى القطاعات االقتصادية ،إذ إنها تركزت في القطاعات األقتصادية غير اإلنتاجية و بخاصة قطاع
السياحية و قطاع االسكان ،على الرغم من أن ظروف االستقرار السياسي أتاحت الفرصة أمام حكومة االقليم
لتنمية قطاعات التعليم و الصحة .وقد جاءت االنطالقة الكبرى في البداية وبامتياز من قبل القطاع
الخاص ،ولكن رغم كل ذلك فأن النسب العالية من حركة تدفق رؤوس األموال االجنبية المستثمرة توجهت
إلى األنشطة ذات العائد الكبير و المردود السريع ،ولم توجه أغلب هذه االستثمارات نحو مجاالت االستثمار
الحقيقي مثل ( تطوير الموارد الطبيعية وخلق الصناعات التصديرية).

[ ]221

حتليل واقع االستثمار األجنيب املباشر يف اقليم كوردستان ....

 -5توزيع االستثمارات االجنبية المباشرة بحسب القطاعات االقتصادية على محافظات االقليم:
يبين الجدول( )2توزيع االستثمارات االجنبية المباشرة بحسب القطاعات االقتصادية على محافظات اقليم
كوردستان العراق خالل الفترة من (:)6002 - 6002

جدول ()6
توزيع االستثمار االجنبي المباشر بحسب القطاعات االقتصادية على محافظات االقليم خالل المدة
مليون دوالر
()6002 -6002
قطاعات االقتصادية
التجارة

البنوك

الصحة

الصناعة

السياحة

التعليم

الزراعة

المحافظة
اربيل
السليمانية
دهوك
المجموع
اربيل
السليمانية
دهوك
المجموع
اربيل
السليمانية
دهوك
المجموع
اربيل
السليمانية
دهوك
المجموع
اربيل
السليمانية
دهوك
المجموع
اربيل
السليمانية
دهوك
المجموع
اربيل
السليمانيية
دهوك

رؤؤس االموال
المستثمرة
21
0
2.52
10.5
100
0
0
100
00
0
0
00
102
00
201
0،026
6،560
0
0
6،560
062
0
0
062
026
0
0

نسبة المساهمة %
22.0
0
06
000
000
0
0
000
000
0
0
000
62
0.2
10
000
000
0
0
000
000
0
0
000
000
0
0
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قطاعات االقتصادية

المحافظة

رؤؤس االموال
المستثمرة
026
212
60
510
0،466

نسبة المساهمة %
000
21
0
12
000

المجموع
اربيل
السليمانية
اإلسكان
دهوك
المجموع
المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد على بيانات
اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة في االقليم.

يتبين من الجدول( ) 2أن تدفق رؤوس األموال األجنبية المستثمرة كانت بنسب غير متوازنة على
مستوى القطاعات االقتصادية في محافظات اقليم كوردستان(اربيل ،السلمانية ،دهوك) ،إذ إنها تركزت في
محافظة أربيل السيما في قطاع السياحة واالسكان والصناعة وقطاع البنوك ،بالرغم من أن ظروف االستقرار
السياسي في االقليم قد هيأت المجال لقيام االستثمارات في محافظتي السليمانية ودهوك
كما ويتبين من الجدول( )2أن رؤوس االموال االجنبية المستثمرة في القطاعات اإلنتاجية (الصناعة
و الزراعة) خالل المدة من 2/0عام  6002حتى منتصف عام  6002بلغت ()0،102.22مليون دوالر
وهي تشكل نسبة  %60.22من إجمالي المبلل المستثمر البالل ( )2،661.52مليون دوالر ،وهذا يعني كما
يتضح من الجدول أن النسب العالية من هذه األموال توزعت على قطاعي السياحة واإلسكان وبخاصة قطاع
السياحة الذي استحوذ وحده على مبلل ( )6،560.20مليون دوالر أي بنسبة  %20.50من إجمالي
االستثمارات.
والحقيقة أن تركز هذه االستثمارات بهذه النسب العالية في قطاع ( السياحة و اإلسكان) قد يعود إلى
إرتفاح الدخول الحقيقية لفئات معينة من سكان االقليم خالل الفترة من عام(  6002و لغاية العام )6001
وزيادة طلب هذه الفئات المقتدرة على الوحدات السكنية الذي حفز المستثمرين لتوجيه التدفقات االستثمارية
نحو قطاع اإلسكان و القطاع الخدمي مثل الخدمات السياحية التي تتميز بقلة المخاطر و زيادة سرعة العائد
المتحقق من االستثمار فيها مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرى.
و يالحظ من الجدول أن رأس المال المستثمر في قطاع الخدمات السياحية احتل المرتبة األولى مقابل
القطاعات االقتصادية األخرى ،وأن هذا التوجه للتدفقات االستثمارية نحو قطاع السياحة كذلك يعود إلى ان
مناطق االقليم من الناحية األمنية تعد جيدة وهناك إستقرار من الناحية السياسية.
 -2االستثمار األجنبي بحسب جنسية المستثمر في اقليم كوردستان العراق:
يبين الجدول ( )2توزيع االستثمار االجنبي المباشر بحسب جنسية المستثمر على محافظات اقليم
كوردستان العراق خالل الفترة من (:)6002 - 6002
يتوضح من الجدول ( ) 2ان دولة االمارات العريبة المتحدة قد احتلت المرتبة األولى بين الدول
المستثمرة بنسبة مساهمة  ،%51وجاءت تركيا بالمرتبة الثانية بنسبة  ،%02وجاءت لبنان بالمرتبة الثالثة
بنسبة .%02
جدول()9
االستثمار األجنبي بحسب جنسية المستثمر في في اقليم كوردستان العراق خالل المدة (- 6002
)6002
الدولة
المانيا

رأس المال (دوالر)
20،055،106

االهمية النسبية %
0
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الدولة
امريكا
ايران
االمارات
بريتانيا
تركيا
جورجيا
روسيا
سويد
فرنسا \ لبنان
الكويت
لبنان
مصر
نيوزلندا
المجموع

رأس المال (دوالر)
005،266،265
65،220،206
1،102،602،000
602،201،215
0،011،205،120
200،000
6،205،210
01،500،000
1،026،601
00،510،000
0،002،620،210
050،000،000
012،122،250
2،663،574،456
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االهمية النسبية %
0.22
0،20
51
1.22
02
0.000
0،02
0.60
0،00
0.22
02
6.20
6.62
%000

المصدر :من عمل الباحثين باعتماد على بيانات:
اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة.

كما ويالحظ من الجدول ( )2أن الدول األكثر استثماراا في االقليم هي دول قريبة جغرافيا ا من االقليم
أو محاذية له كتركيا .مما يطرح تساؤالا حول دور وسائل اإلعالم لتقديم صورة جيدة لمجاالت االستثمار
وفرصه في االقليم والذي يتضح من بيانات الجدول( )2أن هناك قصوراا في هذا الشأن ،لذا فإن معظم
االستثمارات تأتي من الدول القريبة جغرافيا ا من االقليم والتي هي على اطالع مباشر بفرص االستثمارات
في اإلقليم.
االستنتاجات
يمكن حصر أبرز االستنتاجات التي خلا إليها البحث على النحو اآلتي:
 -0ارتفاع االهمية النسبية لالستثمار المحلي إذ شكلت نسبة ( )%22.60من اجمالي عدد المشاريع المجازة،
بينما االهمية النسبية لالستثمار االجنبي ،شكلت نسبة( )%2.22من االجمالي  ،في حين االهمية النسبية
لالستثمار ال مشترك بين المستثمرين المحليين واالجانب من جنسيات مختلفة ،شكلت نسبة ( )%4.13من
االجمالي.
 -6وجود تفاوت كبير في توزيع المشاريع المجازة بين محافظات االقليم ،فقد احتلت محافظة اربيل المرتبة
االولى بين محافظات االقليم سواء كانت من حيث مجموع عدد المشاريع المجازة العائدة للمستثمرين
المحليين او للمستثمرين االجانب او المشترك بينهما ،اذ بلل عدد المشاريع المجازة فيها( )111مشروعا،
بينما جاءت محافظة السليمانية بالمرتبة الثانية بـ ( )600مشروعا ،في حين كانت محافظة دهوك في
المرتبة الثالثة بـ ( )601مشروعا.
 -1استحواذ القطاع الصناعي على العدد االعظم من المشاريع المجازة وبواقع( )022مشروعا ،يليها قطاع
االسكان بـ( )022مشروعا ،ثم كل من قطاعي السياحة والتجارة بواقع ( )060( ،)010مشروعا ،بينما
توزعت المشاريع الباقية على القطاعات المختلفة االخرى بنسب متواضعة.
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 -2يعد عامي ( )6001 ، 6006من افضل االعوام لالستثمار خالل المدة ( ،)6002-6002سواء كان من
حيث عدد المشاريع المجازة او من حيث حجم رأس المال المستثمر والذي بلل اقصاها بنسبة مساهمة
( )26.138 ( ،)13.092من اجمالي رأس المال المستثمر للعامين على التوالي  ،وهي مدة االنتعاش
االقتصادي و االستثمارات الكبيرة التي مر بها االقليم.
 -5ضعف وتواضع دور االستثمار األجنبي المباشر في اقليم كوردستان العراق خالل مدة الدراسة (-6002
 )6002من حيث حجم رأس المال المستثمر لكونه شكل نسبة  %01.01من إجمالي االستثمارات ،بينما
كان الجزء االعظم من االستثمارات استثمارات محلية وشكلت  %12.62من إجمالي االستثمارات للمدة
نفسها.
 -2شكلت االستثمارات في قطاعات الصناعة و االسكان والسياحة الجزء االعظم من االستثمارات  ،وشكلت
نسبة  %21.25من اجمالي رأس المال المستثمر خالل الفترة(.)6002-6002
 -1تدن واضح في حجم رأس المال المستثمر في قطاع الزراعة الذي جاء في المرتبة السابعة ،و استحوذ
على نسبته  %0.51من اجمالي حجم رأس المال المستثمر خالل المدة ( ،)6002-6002رغم أهمية
ودور هذا القطاع في توفير المنتجات والمحاصيل االساسية وتوفير االمن الغذائي للمجتمع .وهكذا الحال
بالنسبة للقطاعات االخرى (التعليم ،الصحة  ،النقل ،االتصاالت) التي جاءت في المراتب االخيرة ،ولم
تحظ اال بجزء قليل من رؤوس االموال المستثمرة .
 -2عدم التوازن في توجيه رؤوس األموال األجنبية المستثمرة للقطاعات االقتصادية في اقليم كوردستان
خالل المدة ( ،)6002-6002إذ بحسب البيانات المستحصلة ،احتل قطاع السياحة المرتبة االولى و جاء
قطاع االسكان بالمرتبة الثانية و قطاع الصناعة بالمرتبة الثالثة .اي إن النسب العالية من رؤوس األموال
االجنبية توجهت إلى األنشطة ذات العائد الكبير و المردود السريع ،ولم توجه أغلب هذه االستثمارات
نحو مجاالت االستثمار الحقيقي مثل ( تطوير الموارد الطبيعية وخلق الصناعات التصديرية).
ا
 -2تحققت فرضيتا البحث في نتائجه البحث من ان االستثمارات كان كبيرة اال ان توزيعيها كانت متفاوتا بين
القطاعات و المحافظات فضال تذبذب االستثمارات في اقليم كوردستان العراق خالل المدة (-6002
 )6002بسبب االزمة المالية والسياسية في االقليم.
المقترحات
بنا اء على االستنتاجات التي خلا اليها البحث ،تم وضع عدد من المقترحات والتوصيات ،وهي على
النحو اآلتي:
 -0ضرورة توجيه روؤس االموال المستثمر االجنبي المباشر في االقتصاد الكوردستاني نحو المجاالت او
القطاعات االنتاجية التي تتميز بقدرتها العالية على تحقيق القيمة المضافة وخلق التراكم الراسماليين وعدم
انحسار االستثمارات في القطاعات الخدمية فقط.
 -6تشجيع االستثمار األجنبي في مختلف القطاعات االقتصادية في اقليم كوردستان وبالتحديد في القطاعات
ذات العالقات الترابطية مع القطاعات األخرى كاإلرتباطات االمامية والخلفية (مثل قطاع الصناعات
التحويلية وقطاع الزراعة) لغرض تعظيم المردود من هذه االستثمارات ،وكذلك في األنشطة والمشاريع
التي يمكن ان تحل محل االستيرادات أو المشجعة للصادرات لتخفيف حدة االعتماد على اإليرادات النفطية
التي اعتمدت عليها حكومة اقليم كوردستان العراق اعتماداا كامالا لسد نفقاتها.
 -1ضرورة وضع ضوابط تلزم الشركات األجنبية بنقل التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة في االقليم .وحث
المستثمرين بضرورة مراعاة نظافة البيئة باالقليم.
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 -2تنامي حاجة العديد من المناطق في اقليم كوردستان العراق الى جهود المستثمرين للمساعدة في إقامة
البنى التحتية واالقتصادية فيه عقب سنوات من األضطرابات و الحروب التي مرت واليزال االقليم يعانيها
بوجود اعتداءات ما يسمى بتنظيم(دولة العراق و الشام"داعش") ،لذلك فإن األمر يتطلب عرض المزيد
من الحوافز والضم انات وتقديم بعض التضحيات ألجل جذب المستثمرين(المحلي ،االجنبي) للعمل
واالستثمار ،ولذلك قد يكون من الحكمة إثبات النوايا الحسنة لهم بعدم المساس بالعقود المبرمة مع
المستثمرين األجانب الذين قبلوا التحدي رغم كل الظروف.
 -5تشجيع االستثمار بكافة أشكاله(المحلي ،االجنبي ،المشترك) بالحجوم المثلى ومجاالت االستثمارات
الضخمة التي يمكنها منح االقتصاد الوطني ضمانات متعددة والتركيز على اتجاهات النمو والتنمية
االقتصادية في اقليم كوردستان العراق.
 -2أ ن تكون الهيئات الحكومية المشرفة على االستثمار مؤسسات حقيقية تعمل وفق إطار من الشفافية ،وأن
يتولى العمل فيها أشخاص يتميزون بالخبرة والحرفية العالية ويضعون نصب أعينهم المصلحة العامة
بعيداا عن الصفقات والتعاقدات .وأن تخضع هذه الهيئات في عملها ألنظمة رقابة حقيقية وفعالة.
 -1ضرورة توزيع مشاريع االستثمار على االقضية و النواحي دون تمركزها في مراكز المحافظات لغرض
تحقيق هدف التنمية الشاملة على مستوى االقليم وبالتنسيق مع وحدات التخطيط الحضري و االقليمي.
 -2يفترض تخفيض نسبة االستثمار في قطاع االسكان الذي شهد تطورا ملحوظا خالل المدة السابقة ،االهتمام
بدرجة أكبر باالستثمار في قطاعات الصحة و التعليم و الخدمات و الرياضة و الفنون التي لم تحظ اال
باهتمام ضئيل في مجال االستثمار خالل تلك المدة.
 -2تفعيل دور الهيئات العامة لالستثمار في المحافظات عن طريق تزويدها بالكفاءات االدارية وفتح الدورات
التدريبية و التطويرية لمنتسبيها ،لتذليل الصعوبات التي تواجهم ومنحهم الصالحيات الكافية والتسهيالت
من اجل القيام بالواجبات سواء ما يتعلق بمنح تراخيا االستثمار أو انتقاء المشاريع ذات النفع العام.
المصادر و المراجع
أوالً -النشرات الرسمية
 .0اقليم كوردستان العراق ،هيئة االستثمار ،قسم الدراسات و المعلومات ،قائمة المشاريع المجازة في اقليم كوردستان

ثانيا ً -الرسائل و االطاريح -:
.0
.6
.1
.2
.5

الجبوري ،عبد الرزاق حمد حسين ،تحليل اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر وقياس أثره في بعض المتغيرات
االقتصادية الكلية  :بلدان عربية مختارة للمدة(  ،)6005 -0220إطـروحـة دكـتـوراه (غير منشورة ) ،كلية
اإلدارة واالقتصاد_ قسم االقتصاد_ جـامـعـة بغــداد ،عراق.6002 ،
الجميلي ،محمد سهيل محمد عباس ،اإلصالح االقتصادي وأثره في جذب االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر،
كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.6001 ،
الزبيدي ،محمد ناجي محم د ،فاعلية االستثمار االجنبي المباشر في انماء المناطق الحرة ،إطـروحـة دكـتـوراه
(غير منشورة ) ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جـامـعـة بغداد ،عراق.6002 ،
السعيدي ،أسـامة علـي كاظـم حسين " ،دراسة تحليلية ألثر االستثمار األجنبي المباشر على اقتصاديات البلدان
العر بية ( مصر واألردن ) حـالـــة دراســية للمدة من  ،" 6005 – 0220رسالة ماجستير ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة الكوفة ،عراق.6001،
االصالح ،فجر عبدهللا ،أثر االستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في االمارات العربية المتحدة،كلية
إدارة االعمال ،جامعة الملك سعود . 6002 ،
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 .2سالكي سعاد ،دور السياسة المالية في جذب االستثمار األجنبي المباشر (دراسة بعض دول المغرب العربي)،
إطـروحـة دكـتـوراه (غير منشورة ) ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان  ،الجزائر .6000،
 .1عبدالكريم ،جمي ل علي ،دور االستثمار االجنبي المباشر في االقتصاديات النامية مع التركيز على اقليم كوردستان
– العراق  ،رسالة ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جـامـعـة السليمانية .6002 ،
 .2عبدالقادر،نهاد خالد،آثار التنموية لالستثمار االجنبي المباشر ،اقليم كوردستان العراق أنموذجاا ،رسالة الماجستير
كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة أمدرمان اإلسالمية ،جمهورية السودان.6006،
 .2عاشور ،أحسان جبر ،دور االستثمار األجنبي المباشر في عملية التنمية االقتصادية تجارب دول مختارة مع
إشارةخاصة للعراق ،رسالة ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصد ،جامعة بغداد ،عراق .6001،
 .00محمد ،علي حسن زاير ،األستثمار األجنبي المباشرفي ظل التحول القتصاد السـوق (الجزائر حالة دراسية للمدة
 0222ـ  ، ) 6002رسالة ماجستير ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جـامـعـة بغــداد ،عراق .6002،
 .00ميخا ،لهيب توما ،مستقبل االستثمار األجنبي في العراق في ضوء التجارب العربية المعاصرة ،كلية االدارة
واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية.6005 ،

ثالثا ً -الدوريات و البحوث العلمية
.0
.6
.1
.2
.5
.2

الكواز ،سعد محمود ،فريد ،أحمد ،تدفقات االستثمار االجنبي المباشر (نظرة خاصة القليم كوردستان ) ،مجلة
جامعة نوروز ،العدد(صفر ).6006 ،
الكواز ،سعد محمود ،تدفقات االستثمار األجنبي و آثارها في إقتصاديات األقطار النامية ،مجلة تنمية الرافدين،
كلية االدارة واالقتصاد  ،جامعة الموصل ،العدد . 6005 ،12
حديد ،عامر إسماعيل ،آليات جذب االستثمارات االجنبية المباشرة إلى الدول النامية "رؤية تحليلية للمنافع و
المخاطر في اقليم كوردستان ،مجلة جامعة نوروز  ،العدد(صفر ).6006 ،
شاكر ،عامر عبداالمير ،احمد ،هناء صالح ،دور االستثمار االجنبي المباشر في عملية التنمية االقتصادية
تجارب دول مختارة مع إشارة الى تجربة العراق ((اقليم كوردستان )) ،مجلة جامعة نوروز ،العدد
(صفر).6006،
عاطف ،عبدالكريم أحمد ،مناخ االستثمار وأهمية في جذب االستثمارات  ،الجمهورية اليمنية ،مركز الدراسات
والبحوث اليمني.6006 ،
ناجي بن حسين ،تقييم مناخ االستثمار األجنبي في الجزائر ،مجلة علوم اإلنسانية ،أيلول ،العدد(.6005 ،) 62

رابعاً -الكتب
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.1
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.2

الباشا ،مازن حسن ،التمويل الخارجي وأثره على الهكلية في القطاعات االقتصادية ،دار االيام للنشر و التوزيع
،عمان.6001 ،
الجبوري ،عبدالرزاق حمد حسين ،دور االستثمار االجنبي المباشر في التنمية االقتصادية ،دار الحامد للنشر و
التوزيع ،االردن.6002 ،
الخطيب ،خالد راغب ،التدقيق على اإلستثمار في الشركات متعددة الجنسيات (في ضوء معايير التدقيق الدولية )،
دار البداية للناشرون و موزعون ،عمان.6002 ،
آل شبيب ،دريد كامل ،االستثمار و التحليل االستثماري ،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،عمان.6002 ،
شلغوم ،عميروش محند ،دور المناخ االستثماري في جذب االستثمار االجنبي المباشر إلى الدول العربية ،مكتبة
حسن العصرية للطباعة و النشر و التوزيع ،بيروت – لبنان. 6006 ،
عبدالكريم كاكي ،اإلستثمار األجنبي المباشر و التنافسية الدولية ،الطبعة االولى ،مكتبة حسن العصرية للطباعة
و النشر و التوزيع  ،بيروت ،لبنان.6001 ،
عبداللطيف مصطيفى ،عبدالرحمن سانية  ،دراسات في التنمية االقتصادية ،مكتبة حسن العصرية للطباعة و
نشر ،لبنان.6002 ،
علي لطفي ،االستثمارات العربية و مستقبل التعاون االقتصادي العربي ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية .امبرسن
للطباعة ونشر.6002 ،
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