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  املستخلص
 ِبّعــــدها المهمـــةراتیجیة دة مـــن الموضـــوعات االقتصـــادیة الســـتالبیئـــة االســـتثماریة كواحـــاهمیـــة  رزتبـــ

علیه اولت العدیـد مـن الـدول النامیـة اهمیـة و الحاضنة التي ینمو ویتطور فیها االستثمار واالقتصاد عموما 
ن حـوافز وتسـهیالت مـن خـالل تعـدیل قـوانین االسـتثمار وعبـر مـا تقدمـه مـ عـدَّتخاصة لتحسینها بوسائل 

تســهیل اجــراءات الحصــول علــى التــراخیص وتــوفیر البنیــة االساســیة المالئمــة فــي فضــال عــن وضــمانات 
قطاعات النقل واالتصاالت والمعلوماتیة وغیرها  ،ومن هذا المنطلق اشتد التنافس بین الدول من اجل نیل 

تثماریة  . وعلیه تكمن اهمیة اختیارنـا لهـذا افضل المراتب في المؤشرات الدولیة التي تبرز دور البیئة االس
بغیــة بیــان تــأثیر البیئــة االســتثماریة بمؤشــراتها علــى االســتثمار الموضــوع الحیــوي ودراســته لتســلیط الضــوء 

وان  ومحدداتها وانعكاسها على تحفیز النمو االقتصـادي فـالنمو یصـبح قاصـرا مـع بیئـة اسـتثماریة طـاردة ،
ب فـي االسـتثمار یـدخل بمنظومـة مـن العالقـات المتشـابكة مـع البلـد المضـیف المستثمر االجنبي الذي یرغـ

االستثماریة التي تمثل مجمل االوضاع االقتصـادیة والسیاسـیة والقانونیـة واالداریـة ویبحث دائما عن البیئة 
  والتي تضمن سالمة استثماراته وتدفق عائداته .

رار االمنـــي والسیاســـي ،والشـــفافیة والنزاهـــة فـــي ت البیئـــة االســـتثماریة عدیـــده اهمهـــا االســـتقداان محـــد
التعـامالت االداریــة ،وضـوح االجــراءات القانونیـة ،واالســتقرار فــي سـعر الصــرف ومعـدالت التضــخم وتــوفر 

التنمیـــة  المصـــارف وتطورهـــا  وغیرهـــا ،ومؤشـــراتها الحریـــة االقتصـــادیة ،جاهزیـــة البنیـــة الرقمیـــة ، العولمـــة،
،الشــفافیة (مــدركات الفساد)،ســهولة اداء انشــطة االعمــال ، كــذلك تبــین لنــا مــن  البشــریة ،التنافســیة العالمیــة

تحلیــل تجــارب الــدول ان االمــارات العربیــة المتحــدة قــد نجحــت فــي تهیئــة البیئــة االســتثماریة بمؤشــراتها اذ 
ز النمـو یؤشرات البیئة االستثماریة على تحفجیدا على النمو االقتصادي ، وتاثیرأ متوسطا لم مارست تاثیرأ

  ضعیفا بالنسبة لجمهوریة مصر العربیة. االقتصادي في المملكة العربیة السعودیة ،وتاثیرأ
امـــا  العـــراق فقـــد حظـــي بمواقـــع متـــاخرة فـــي المؤشـــرات الدولیـــة فهـــو یقـــع ضـــمن الـــدول ذات الحریـــة 

فضال  متاخرة ،ة ماالقتصادیة المعدومة ،وبمرتبة متقدمة في مؤشر الفساد ،وبتنمیة بشریة متوسطة ،وعول
عن صعوبة ادارة االعمال و  هناك تخبط في عمل الحكومة العراقیة والهیئـة الوطنیـة لالسـتثمار فـي خلـق 
بیئــة اســتثماریة مؤاتیــة تحمــل مقومــات البیئــة الناجحــة ، اذ ان العــراق یعــاني مــن قصــور واضــح فــي البنیــة 

قلیلیـــة الماضـــیة ، واعتمـــاده علـــى الـــنفط التحتیــة علـــى الـــرغم مـــن تنفیـــذ عـــدد مـــن المشــاریع فـــي الســـنوات ال
كمصدر وحید للثـروة حیـث شـكل هـذا القطـاع نسـبة كبیـرة مـن النـاتج المحلـي االجمـالي ، االمـر الـذي ادى 

  الى جعل االقتصاد العراقي عرضة للتقلبات التي تحدث في اسواق النفط العالمیة .
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  المقدمة
نمـو االقتصـاد وتطـوره مرتبطـا  ،جعـل لى قطاع النفط دون القدرة على تنویع مصادر الـدخل ع ان االعتماد

معظم الدول النامیة نحو تحریر  دفع  بالظروف االقتصادیة التي تسود سوق النفط العالمي ،وهذا الوضع الداخلي
اقتصـــادها واالنفتـــاح علـــى العـــالم الخـــارجي ســـواء فـــي مجـــال التجـــارة الخارجیـــة ام فـــي مجـــال االســـتثمار االجنبـــي 

التي تحسین بیئتها االستثماریة لالمباشر اوحركة رؤوس االموال ،وقد اولت العدید من الدول النامیة اهمیة خاصة 
خــالل تعــدیل  مــن هاســعت بوســائل متعــددة لتحســین علیــه ، یــز النمــو االقتصــاديهــا دورا مهمــا فــي تحفلصــبح ا 

 تســـهیل اجـــراءات الحصـــول علـــىلدمـــه مـــن حـــوافز وتســـهیالت وضـــمانات اضـــافة تق وعبـــر مـــا ن االســـتثمارقـــوانی
د مـن هـذا المنطلـق اشـتو  ةوالمعلوماتیـاعـات النقـل واالتصـاالت طالمالئمة في ق التراخیص وتوفیر البنیة االساسیة

التنافس بین الـدول مـن اجـل نیـل افضـل المراتـب فـي المؤشـرات الدولیـة التـي تبـرز البیئـة االسـتثماریة ومـا تنطـوي 
التنافســیة العالمیــة ،مــدركات  ،البنیــة الرقمیــة ،التنمیــة البشــریة جاهزیــة ،علیــه مــن (الحریــة االقتصــادیة ،العولمــة 

  .)السهولة اداء انشطة االعم ،الفساد 
مـن في تحسـین البیئـة االسـتثماریة   )العینة (السعودیة ، االمارات،مصردول جهود  تقیم  البحثحاول  لقد 

خــالل عــرض المؤشــرات الدولیــة للبیئــة االســتثماریة لتلــك الــدول ودورهــا فــي تحفیــز النمــو االقتصــادي وابــراز واقــع 
  فیها .البیئة االستثماریة 

  البحث اهمیة
 واالتجــاه نحــو تحریــر االقتصــاد العــالمي ،ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي ، ، العولمــة االقتصــادیةفــي ظــل 

علـــى المســـتوى الـــدولي باهتمـــام متزایـــد  هامؤشـــراتو ( بمحـــدادتهاوزیـــادة تشـــابك االســـواق حظیـــت البیئـــة االســـتثماریة 
المباشرة لكونهـا تاثیرها المتزاید على االستثمارات االجنبیة لبیان من قبل االقتصادیین ،واصحاب القرار  )والوطني

 االداریة والتنظمیة الحدیثة ،والنفاذ الى االسواق الخارجیـة ، من المصادر الرئسیة لتحویل التكنولوجیا ،واالسالیب

 یصـبحالنمـو  اذالنمـو االقتصـادي تحفیـز علـى  انعكاسـهافي النظام االقتصـادي الجدیـد ،و  افضل اندماج وتحقیق 
البیئـة االســتثماریة وتقـیم اثارهـا فــي الـدول النامیـة عمومــا ،  لیـلتح عتبــراقاصـرا مـع بیئـة اســتثماریة طـاردة ،ولهـذا 

  وفي العراق على وجه الخصوص ذات اهمیة بالغة .
  البحثمشكلة 

فــي ظــل العولمــة االقتصــادیة اصــبح العــالم ســاحة مفتوحــة لجــذب االســتثمارات المحفــزة للنمــو االقتصــادي ، 
فوز بها من یسـتطیع تهیـأت بیئـة موأتیـة بمؤشـراتها المحفـزة القنـاع المسـتثمرین وكسـب ثقـتهم للقـدوم لبلـد مـا دون ی

غیره ، وبمـا ان تحسـین البیئـة االسـتثماریة هـو المـدخل الـرئیس لجـذب االسـتثمارات وتمویـل المشـاریع االسـتثماریة 
والت تنویع مصادر الـدخل ، وعلیـه تكـون اشـكالیة البحـث في ظل ندرة الموارد المحلیة و الفجوة التكنولوجیة ومحا

هـل اسـتطاعت دول العینـة مـن تهیئـة منـاخ جـاذب لالسـتثمار ام ال ؟ وهـل بیئتهـا االسـتثماریة انعكسـت باالیجـاب 
  على تحفیز النمو االقتصادي من عدمه؟
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   البحث فرضیة
  -:االتیةالفرضیات الى  یستند البحث

االجنبي المباشر ایجابیا بمؤشرات البیئة االستثماریة فـي الـدول المضـیفة (الحریـة تتاثر تدفقات االستثمار  .1
االقتصـــادیة ،العولمـــة ، جاهزیـــة البنیـــة الرقمیـــة ،التنمیـــة البشـــریة ، التنافســـیة العالمیـــة ،مـــدركات الفســـاد ، 

 سهولة اداء االعمال )ا اذا كانت مواتیة وسلبیا في حالة العكس.

 اتیــة وتشــیر الــى تطــورات ومراتــب مهمــة وملحوظــةو البیئــة االســتثماریة مكلمــا كانــت مؤشــرات  .2

 .دور مهم في تحفیز النمو االقتصاديلها سیكون 
  البحثهدف 

  -الى التعرف على : یهدف البحث
  ونظریات النمو االقتصادي .  FDIابراز االطار النظري للبیئة االستثماریة ومؤشراتها وللـ  .1
 بین مؤشرات البیئة االستثماریة والنمو االقتصادي في دول العینة. تحلیل اتجاه العالقة  .2

دراســة واقــع بیئــة االســتثمار فــي العــراق والتعــرف علــى العوامــل الطــاردة و الجاذبــة لالســتثمار ومحاولــة  .3
  استشراق اهم السیاسات لتحسین مؤشراتها. 

  :  البحثمنهجیة 
االســـلوب  تـــم اعتمـــاد  بموضـــوعهلالحاطـــة الموضـــوعیة والشـــاملة و  البحـــث هـــدف الـــى الوصـــول اجـــل مـــن

  -:هيفصول  ةثالث على قسمفقد ،  دولیة  الوصفي التحلیلي فضال عن اعتماد المنهج المقارب لتجارب
 مباحــث، ةلبیئــة االســتثماریة واالســـتثمار والنمــو الــذي تضـــمن ثالثــاالطــار النظـــري ...ل-الفصــل االول :

 ...االســتثماراالســتثماریة مفهومهــا،  ـومحداداتها، ومؤشــراتها )امــا المبحــث الثــاني فتناول(المبحــث االول( البیئــة 
و  نظریاتـه ،تـهددامح ،مؤشراته قتصادي مفهومه ،والمبحث الثالث تضمن ( النمو اال مفهومه ،انواعه ،اشكاله ،)

  )دوره
النمـو االقتصـادي فـي دول العینـة وقـد قسـم تحلیل مؤشرات البیئة االستثماریة ودورها بتحفیز -اما الفصل الثاني :

تحلیل مؤشرات البیئة االستثماریة ودورهـا بتحفیـز النمـو االقتصـادي فـي مباحث تضمن المبحث االول ( ةالى ثالث
تحلیل مؤشرات البیئة االستثماریة ودورها بتحفیز النمـو القتصـادي فـي )والمبحث الثاني (المملكة العربیة السعودیة

تحلیل مؤشرات البیئة االستثماریة ودورها بتحفیز النمـو ث الثالث تضمن (ح)اما المبالعربیة المتحدة دولة االمارات
  . )القتصادي في جمهوریة مصر العربیة 

  مباحث ةفقد قسم الى ثالث لیل واقع البیئة االستثماریة وسبل تحفیزها في العراق،تح-اما الفصل الثالث :
مؤشــرات والمبحـث الثـاني ( ) االسـتثماریة والنمــو االقتصـادي فـي العــراق واقــع البیئـةتضـمن المبحـث االول (

السیاسات المقترحـة لتحفیـز البیئـة )اما المبحث الثالث تضمن ( البیئة االستثماریة ودورها بتحفیز النمو القتصادي
  . )في العراق االستثماریة

  وتمت الخاتمة باالستنتاجات والتوصیات .
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شـــهدت الحقبـــة التـــي اعقبـــت الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة عـــدة احـــداث تمثلـــت باالســـتقالل السیاســـي للبلـــدان 

تلـك البلـدان فـي الحصـول علـى االسـتقالل االقتصـادي لتحقیـق عملیـة  مشـفوعا برغبـة منهـا سیما العربیةوالالنامیة 
واالمكانـــات المتاحـــة واســـتقطاب تحقیـــق هـــذا الهـــدف بـــرزت مســـالة رصـــد المـــوارد  مـــن اجـــلو التنمیـــة االقتصـــادیة 

االستثمارات االجنبیة التي برزت على الساحة الدولیة خالل العقود االخیرة من القرن الماضـي ، بعـد ظهـور ازمـة 
  المدیونیة وانخفاض المساعدات الى البلدان النامیة مما اظهر الحاجة الى مثل هذه االستثمارات . 

التـدفقات االسـتثماریة  مالنامیـة الـى فـتح البـاب علـى مصـراعیه امـااقـدمت البلـدان الثمانینات وخالل عقد 
التنظیمیـة وغیرهـا ،  التقانة الحدیثة والخبرة الفنیـة والمهـاراتو االموال ،  فضال عنالمباشرة التي تحمل في طیاتها 

 البیئـة االسـتثماریة ةلحصـول علـى رؤوس االمـوال االجنبیـة مـن خـالل تهیئـبغیـة اتسـابق للالبلدان النامیة دفع مما 
  .  وجذبها

امـا المبحـث الثـاني  المحـدادت والموشـرات سیتم التطرق ضمن المبحث االول لمفهوم البیئة االستثماریةو 
مفهـــوم النمـــو االقتصـــادي  تضـــمنامـــا المبحـــث الثالـــث  واشـــكاله. لمفهـــوم االســـتثمار وانواعـــهفیـــه فســـیتم التطـــرق 

  .و االستثمار ودوره في النمو االقتصادي هاضافة الى نظریات له، والعوامل المحددة  مؤشراتهو 
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 معظم یتضمن انه ، اذ بالمعنى الواسع االستثمار انعكاسا لسیاسات االستثمار بیئة او مناختعبیر 
بما فیها  في القرارات االستثماریة مباشرة أو غیر مباشرة بطرق تؤثر والتي والمؤشرات واالدوات السیاسات
القرارات  التي تؤثر على توجهات االقتصادیة والبیئیة والقانونیة االنظمة فضال عن الكلیة االقتصادیة السیاسات

 والمؤشرات التي تشیرت من المحددا مجموعة االستثماریة تنطوي على ، البیئة اقتصاد قومي االستثماریة في اي
مع بعضها  تتفاعل والمقومات المكونات ، وهذه من عدمه لالستثمار وجذب هنالك تشجیع انالى  في مجموعها

  او العكس ..  وصالحة بیئة استثماریة مشجعة وتهیىء معینة او مرحلة خالل فترة البعض
 

 Climate ofمصطلح المناخ االستثماري  ویستعملأرتبط مفهوم البیئة االستثماریة بالمناخ االستثماري 

investment باالستثمار  عامة وفي الدراسات المتعلقة بصورة واسع في الدراسات االقتصادیة على نطاق
أذ ان االستثمار  ستثماراال لترویج المتبعة حسب السیاسة ، وقد یتسع هذا المفهوم او یضیق بصورة خاصة

  ومستوى المخاطر .  بعاملین هما العائد المتوقع محكوما یظل او مجاله عن نوعه النظر بغض
 واالجتماعیة االقتصادیة العامة البیئة من العوامل التي تشكل مجموعة على انهاف البیئة االستثماریة عرَّ تُ  و

 وربحیته في اداء االستثمار او غیر مباشرة مباشرة بطریقة تؤثر ، والتي والقانونیة وغیرها والثقافیة والسیاسیة
 الذي والمؤسساتي واالطار القانوني واالداري والسیاسیة واستقرارهما االجتماعیة واالوضاع كالسیاسة االقتصادیة

   )1(.االستثمارات االجنبیة  یحكم
تؤثر  والقوانین االقتصادیة التي مجموعة السیاسات والمؤسسات على انهاویمكن تعریف البیئة االستثماریة 

   )2(. اخر استثماراته الى بلد دون المستثمر ، وثقته بتوجیه ثقة في
،  وتوظیفه راس المال تدفق في اتجاهات مجمل االوضاع والظروف المؤثرة بمناخ االستثمار كما یقصد

 وكفاءة فاعلیة االداریة ، وما تتمیز به من بتنظیماتها استقراربه من  ما یتسم ومدى للدول السیاسي الوضع
 االقتصادیة ، وسیاسات الدول حقوق واعباء وثباته ما ینطوي علیه من وضوحه ومدى القانوني ونظامها

 والظروف االوضاع اذن مجمل وعناصر االنتاج من بنى تحتیة وامكاناته السوق والیاته ، وطبیعة واجراءاتها
   )3(. وتوظیفه راس المال اتجاهات في مؤثرة

 حجم المشروعات ومن ثم في حجم االستثمارات دورا رئیسیا یؤدي االستثماري ان المناخ ومن المعروف
 المناخ االستثماري الذي مفادها ان على حقیقة الى الواقع ، وال بد من التركیز جد طریقهاالتي ست االستثماریة

                                                           
صــرة ، المحــددات والتطلعــات ، مؤسســة التــاریخ العربــي للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، د. نبیــل جعفــر عبــد الرضــا ، البیئــة االســتثماریة فــي الب (1)

  .  20، ص 2012بیروت ، 
  .  8، ص  1994لضمان االستثمار : تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة ، الكویت , العربیةالمؤسسة  (2)
  .  199، ص  2010، االسكندریة ،  1ط  ،ةید . عبد المطلب عبد الحمید : مبادى وسیاسات االستثمار الدار الجامع (3)
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 ان ، كما في البلد البیئة االستثماریة یعني ان عوامل الطرد هي الغالبة فيسلبا في حجم االستثمارات  یؤثر
في البیئة  هي الغالبة الجذب عوامل ان یعني االستثمارات في حجم الذي یؤثر ایجابیا المناخ االستثماري

  )1(. في ذلك البلد االستثماریة

 من اهم العوامل التي یجب تعدلالستثمار و والمحفزة  هي البیئة المالئمة االستثماریة البیئةو  المؤشرات
، اال  االقتصادات مختلف تواجه تقلیدیة كثیرة مخاطر یواجه ان االستثمار اذ ،اقتصادیة  تنمیة الحداث توفرها

 ان ، فال یعقل بشكل خاص المحلیة واالجنبیة االستثمارات على االخطر الغیر المالئمة هي البیئة مخاطر ان
من  االخرى االقتصادات ما تقدمه تاركه لالستثمار محفزة غیر الدخول الى بیئة االجنبیة االستثماراتمن  یتوقع
 وعادة غیر مستقرة وغیر واضحة على االستثمار في بیئة ال تجرؤ المحلیة االستثمارات كما ان وضمانات حوافز

 لهذه االستثمارات عامل طرد ربحیة فتعداما في البیئات االقل  متدنیةال خطورةال ذات في المجاالت ما تتركز
مفهوم شامل لألوضاع والظروف  فانهاوفي راي الباحثه  )2(. المجاورةاالقتصادات الى  هجرتها في وسببا

ة والقانونیة والتنظیمات االداریة واالجتماعیة والثقافیة التي ینشأ في محیطها االعمال یاالقتصادیة والسیاس
، للمستثمرین من رجال االعمال امكانیة استثمار اموالهم في احسن فرصه استثماریة واالستثمارات كونها تتیح

كون البیئة االستثماریة تتاثر بما یحیطها من الدول التي تمتاز بمقومات وبیئة مشجعة على استقطاب 
   االستثمارات الیها .

 
فیة لتحقیق االستثمار ویجب ان یرافقها مجموعة من العوامل التي لیست كانقدیة اال الفوائضان توفیر 

  تخلق الحافز لتلك المدخرات وتحویلها الى استثمارات .
  )3(وبهذا الخصوص یمكن عرض المحددات بالشكل االتي : 

1   
االجنبي المباشر لتوجیه اهم مدخل یعتمد علیه صانع قرار االستثمار من المحددات االقتصادیة  تعدُّ 

االستثماري على مستوى الدولة  رؤوس امواله نحو الخارج ، لما لها من جوانب تاثیریة مهمة على سیر المشروع
  المضیفة . 

 البیئة االستثماریة. خلق هم المحددات االقتصادیة التي تلعب دورا هاما في العرض  یاتي وفیما
 
  

                                                           
، عمـــان ، االردن ،  1طة ، دار المیســـرة للنشـــر والتوزیـــع ، ري نـــوري موســـى ، د. اســـامة عزمـــي ســـالم : دراســـة الجـــدوى االقتصـــادیید. شـــق (1)

  .  23، ص  2009
علـى  45، جامعة بیرزیـت ، ص 1994د. عمر عبد الرزاق : برنامج دراسات التنمیة ، السیاسات االقتصادیة والتنمیة البشریة في فلسطین  (2)

   home.birzeit edu/cds /arnabic / research /publications / 2001/ 24الموقع 
  .  36 ص 35، ص 2003الدار الجامعیة ، االسكندریة ،  ،لمباشر اامیرة حسب اهللا محمد : محددات االستثمار االجنبي المباشر وغیر  (3)



 
 

6 
 

  حجم السوق   - أ
المؤثرة على قرار توجیه االستثمار االجنبي المباشر ، فكبر حجم السوق  المهمةیعد حجم السوق من العوامل 

الحالي او المتوقع یؤدي الى تزاید تدفق هذه االستثمارات ومن المقاییس المستخدمة لقیاس حجم السوق المحلیة 
  .لفرد من الناتج المحلي االجمالي متوسط نصیب ا

  العاملة ومستویات االجور توفر االیدي   -  ب
كون انخفاض التكالیف االنتاجیة للالستثمار االجنبي المباشر  ایعد توفر االیدي العاملة الرخیصة دافع

یؤدي الى دعم القدرة التنافسیة للشركات االجنبیة وخصوصا تكالیف عنصر العمل ، لذلك تسعى تلك الشركات 
  فاع من انخفاض االجر . الى تاسیس المصانع في الدول النامیة لالنت

  )1(جور منخفضة نسبیا تستفید من جذب االستثمار االجنبي المباشر. با تتسم وان الدول التي
ظروف المنافسة االحتكاریة التي تمیز معظم االسواق العالمیة والتحكم االرادي في سوق الید العاملة ان 

من قبل الحكومات في مختلف االسواق العالمیة كفرض قیود على تنقل العمالة من شانه ان یؤدي الى اختالل 
  ل واسعا امام انتقال العملیات االنتاجیة. االجور الحقیقیة التي تتقاضاها العمالة بین بلد واخر ، مما یفسح المجا

  ج _ الخصخصة 
ستثمر یحجم تشجع على ذلك تجعل المالتي قوانین الو  عن الخصخصة ان عدم وجود معلومات واضحة

ان الخصخصة یمكن ان یكون لها تاثیر ایجابي طویل االجل على توفیر  اساس، على الدخول في هذا النشاط
، س على اسلوب ادارة برامج الخصخصةي من الخارج، اال ان االمر یعتمد في االساواجتذاب راس المال االنتاج

فبرامج الخصخصة الجذابة تشترك في ثالث خصائص هامة هي االلتزام السیاسي ،التوجه التجاري ، والشفافیة ، 
نب في عملیات تحقیق الحد االقصى الممكن المشاركة من جانب المستثمرین االجا فيویمكن اتباع هذه المبادئ 
المزید من االستثمارات االجنبیة المباشرة فقد  على الدولة بیعا مباشرا وبالتالي تحفز ابیع المؤسسات التي تملكه

تمكنت انجح الدول في تنفیذ عملیات الخصخصة من تحقیق زیادة مستمرة في تدفقات االستثمار االجنبي 
تؤثر برامج الخصخصة الواسعة النطاق في تدفقات االستثمار وهكذا  نتیجة االستقرار السیاسي. المباشر الیها

االجنبي المباشر بعدة طرق ابرزها ، اتاحة وسیلة ملموسة لتلك االستثمارات االجنبیة للمشاركة في اقتصاد بلد 
ا معین ، ازالة كافة العقبات المعیقة لالستثمار ، تحسین البنیة االساسیة ، اعطاء اشارة من الحكومة باتخاذه

  )2( الخطوات الالزمة لتهیئة بیئة مالئمة الستثمارت القطاع الخاص.

  

  
                                                           

، 2004، جامعــة معمـوري قســطنطینیة، اطروحــة دكتـوراه  ،حالــة الجزائـر -جنبـي المباشــر فـي الــدول المختلفـة كمـال مـردوي : االســتثمار اال (1)
  .116ص

 2004جســر التنمیــة : االســتثمار االجنبــي المباشــر تعــاریف وقضــایا ، سلســلة دوریــة تعنــى بقایــا التنمیــة فــي االقطــار العربیــة , ســنة ثالثــة ،  (2)
  org/develop.htm-api-www.arab .17ص
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  البنى التحتیة  -هـ 
ویتمثل تاثیرا كبیرا على قرار االستثمار لدى العدید من المستثمرین ،  یؤثرالبنى التحتیة  واقعان حالة 

، ، المطاراتالطرق، الموانئاو ،  مصممة تصمیما جیداالمدادات الكهرباء المتمیزة بالكفاءة وشبكات النقل با
و تلعب الدولة دورا ، والسكك الحدیدیة ، وشبكات االتصاالت السلكیة و الالسلكیة وخطوط انابیب النفط والغاز 

ان من اهم اذ مع المعاییر والمواصفات الدولیة،هاما في توفیر او تحسین نوعیة هذه الخدمات او زیادة اتساقها 
لخدمة االستثمار باسعار  ضرورة توفیر حد ادنى من خدمات البنیة االرتكازیة وتسخیرهاهو  اساسیات االستثمار

  )1( كي یستطیع المستثمر مباشرة االستثمار بتكالیف منافسة.معتدلة 

2_ 
في حالة دورا رئیسیا في جذب االستثمارات  یؤديحیث  امهم یعد عامالً اذ االستقرار السیاسي بتمثل تو 

  )2( توافره وله اكبر االثر ایضا في طردها (في حالة غیابه) .
ان المستثمر لن یخاطر بنقل راسماله او خبرته الى دولة ما اال اذا اطمئن الى استقرار االوضاع السیاسیة 

ء عن االمان و االستقرار وال یمكنه ان یقوم باالستثمار في ظل اجوا بطبیعتهفیها ، فراس المال االجنبي یبحث 
تسودها االزمات المختلفة ، كون االستقرار السیاسي هو حالة من الهدوء وعدم التذبذب في القرارات السیاسیة 
وكذلك مدى استقرار النظام السیاسي للبلد وقوة المعارضة الوطنیة وطبیعتها ان وجدت، والظروف االقلیمیة 

ن أي بلد لن یتمكن على االطالق من الفوز بثقة والعالمیة ذات التاثیر على مجمل االحداث في البلد المضیف وا
  )3( حاضرا ومستقبال . المستثمرین االجانب اال اذا اتسم نظامه السیاسي باالستقرار

ان تحلیل المحددات السیاسیة من مدخل الخطر السیاسي بانواعه المختلفة یمكن تقسیمه الى مستویین 
  )4(رئیسیین 

  Macro-levelالمستوى الكلي   - أ

  Micro-levelالمستوى الجزئي   - ب

  المستوى الكلي  -أ
یحتوي هذا المستوى على االخطار السیاسیة الناتجة عن القرارات االستراتیجیة او الجوهریة لحكومات  

الدول المضیفة او االحداث الجوهریة التي تمر بها هذه البالد ، مثل حالة فوز احد االحزاب بشكل غیر متوقع 

                                                           
  .  31، ص 2009االردن ،  –ستثمار و التحلیل االستثماري ، دار الیازوري للنشر و التوزیع ، عمان د. درید كامل ال شبیب : اال (1)
االردن ،  –غــازي محمــود ذیــب الزغبــي :البعــد االقتصــادي للتنمیــة السیاســیة فــي االردن ، دار عــالم الكتــب الحــدیث للنشــر و التوزیــع ، اربــد  (2)

  .  69، ص 2009
  .19 ص 16، ص 1998المسوغات و المخاطر ، بیت الحكمة ، بغداد ،  –ن : االستثمارات االجنبیة صالح عبد الحس (3)
 ص 259، ص 1998، االســكندریة،  4، ط ، مكتبــة و مطبعــة االشــعاع الفنیــةاساســیات ادارة االعمــال الدولیــة عبــد الســالم ابــو قحــف :  (4)

260.  
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وما ، مثلما حدث في ایران االنقالب السیاسي او العسكريالثورة و  او الرئاسة في احدى الدول ،في انتخابات 
  رات جوهریة كان لها اثار سلبیة متعددة على الشركات متعدد الجنسیة خاصة منها االمریكیة یمن تغی ترتب علیه

  المستوى الجزئي  -ب
توجیه عملیة التحلیل الى اثر السیاسات الحكومیة للدول المضیفة او تغییر هذه السیاسات على  یتم وفیه

بعض القطاعات الخاصة بالنشاط االقتصادي ، او تاثیرها على نوع معین من االستثمارات او المشروعات 
ن النشاطات االقتصادیة االجنبیة في هذا البلد ، او قیام حكومة الدولة المضیفة بفرض ضرائب على نوع معین م

  الرسوم الجمركیة على الواردات من سلع معینة وهكذا.  بزیادةدون غیرها من النشاطات االخرى، او قیامها 
  وتاثیرها على الشركات متعددة الجنسیة فهي: الخطر السیاسي اما مصادر

  ) اسباب واثار الخطر السیاسي على الشركات متعددة الجنسیة1جدول (

  الخطرمصادر 
ولوجیة السیاسیة ، الصراع الدیني ، عدم االستقرار االجتماعي ، التامیم ، یاالید

  لألجانبالصراعات المسلحة ، االنقالب العسكري ، الحقد والعداء 
االثار على 
اعمال الشركات 
  متعددة الجنسیة 

  التجرید من الملكیة او المصادرة  •
  قیود  •

 قیود التمویل   - أ

 قیود العمالة   - ب

 ملكیة محلیة   - ت

 متطلبات انتاجیة   - ث

  نكث الوعد وفسخ العقد  •
  قیود تمایزیة  •

 ضرائب مقصودة ، رسوم جمركیة   - ج

 تعلیمات التوظیف و العمالة   - ح

 االجور ونوع الملكیة   - خ

 متطلبات بخصوص االنتاج   - د

  اضرار مادیة وتهدیدات لالجانب وممتلكاتهم -
  .  114، ص 2001المصدر: شوقي ناجي جواد : ادارة االعمال الدولیة ، االهلیة للنشر و التوزیع ، االردن ، 

3  
 عام بشكل الضمانات والحوافزاالستثماریةث یمن ح االقتصادي للنشاط مناسبة قانونیة ان وجود بیئة

من وذلك  التنمیة اهداف تحقیق مع تتناسببحیث  والقوانین التشریعات ترسي هي التي خاص بشكل واالستثمار
ال بد  جاذبة لالستثمار القانونیة البیئة تكون وحتى .شمولیین  ومنظار رؤیا وفق القوانین التعامل مع كافة خالل
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 لضمان بحاجة الى اصدار قوانین اذ ان الدول النامیة )1(الرؤیا  ووضوح والشفافیة والمرونة بالتطور ان تتسم
  تشجیع المستثمرین .

 االرباح ضمان من اجل المالئمة القانونیة ذات البیئة البلدانفي  یفضلون االستثمار أن المستثمرین 
 المناسبة اوالمزای من الحوافز مجموعة تضمنت والتشریعات قانون االستثمار كان كلمافاستثماراتهم ،  نیة منالمتأ

   )2(االستثمار  ادى ذلك الى جذب ، كلما وكمركیة ضریبیة من اعفاءات
  ویمكن تناول هذا النوع من المحددات عبر النقاط التالیة :

  المباشر  توفر اطار تشریعي وتنظیمي لالستثمار االجنبي  -أ 
التشریعي یمثل الكیان الحاكم من العوامل الهامة المؤثرة على اتجاهات االستثمارات االجنبیة هو توفر االطار 

لكافة اوجه النشاط االقتصادي حیث تلتزم كافة االنشطة بالعمل في قوانین حاكمة ومنظمة لسیر هذه االنشطة 
 )3( بما یعظم المنفعة ویضمن الحقوق المتبادلة الطراف النشاط االقتصادي.

  توفیر انظمة ضریبیة و مالیة فعالة   - ب 
تطویر النظام الضریبي وكذلك ترشید استخدام االعفاءات والحوافز الضریبیة  اشارت تجارب الدول الى اهمیة

فز اوابراز الحو  ، وكذلك ربط الحوافز المالیة بقضایا التشغیل والتحدیث التكنولوجي وتنمیة الكوادر البشریة
  )4( الضریبیة .

 وضوح النظام الضریبي .  .1

 خفض التعرفة الجمركیة .  .2

 منح البحوث و التطویر .  .3

 منح التوظیف .  .4

 عالوات االستثمار .  .5

 منح التاسیس .  .6

 منح التنمیة .  .7

 منح النقل .  .8

 دعم الطاقة  .9

 توفیر االراضي مجانا اوباسعار مختلفة.   .10

  
 

                                                           
وم عبد العظیم عبد الواحد ، أحمد كریم جاسم : دور وحدات االدارة العامة في تشجیع االستثمار االجنبي العراق انموذجا ، مجلـة الغـري للعلـ (1)

 .  146 ص 145، ص  2007، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة ، العراق ،   2، المجلد 6العدد، ، االقتصادیة
 . 19، ص 2005ندوة افاق التنمیة العربیة ، تونس ، ، : تشریعات االستثمار والمناطق الحرة  د. محمد توفیق العلي (2)
  .  13، ص 2004مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : تجارب دولیة لتحسین مناخ االستثمار ، مجلس الوزراء ، مصر ،  (3)
  14ص - 13السابق ,صمصدر المركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار :  (4)



 
 

10 
 

  توفر اطار قانوني لحمایة حقوق الملكیة الفكریة  -ج
راس المال الفكري ، وهي تتعلق باسمى صور الملكیة لما  عناصر تشكل الملكیة الفكریة عنصرا مهما من

حمایة حقوق الملكیة الفكریة في الحفاظ على الحق المعنوي  یتصل باالنسان ونتاج ابداعه ، وتكمن اهمیة
  لصاحب االبداع والحق االقتصادي في المكافاة على جهده.

ي االقتصاد العالمي ، ال بد من تعمیق االندماج فولوجیا وتمكین راس المال البشري من ولتوظیف التكن
مفهوم حقوق الملكیة الفكریة ، وتتمثل حمایة حقوق الملكیة الفكریة في توفیر یبئة تشریعیة مواتیة للتجارة 

اق لمال او منتج ما او لفكرة صدرت بها براءة قو یمكن تعریف حق الملكیة بانه استح )1( واالستثمار االجنبي.
  )2( له حقوق الطبع والنشر وینقل بعقد طوعي وینفذه النظام القانوني. اختراع او لعمل حفظت

وتقضي حمایة حقوق الملكیة تامین الحمایة من المصادرة والتامیم والدقة ، ونقض العقود ، و الفساد 
قوق االداري والمالي وهي تنطوي على احترام الدولة للعقود فیما یتصل بحقوق الملكیة ، اذ یترتب على احترام ح

  الملكیة وخصوصا الملكیة الفكریة اثر ایجابي في االستثمار االجنبي المباشر. 
ویمكن القول ان تطبیق قانون حمایة الملكیة الفكریة في الدول المضیفة یعتبر اولى اولویات االستثمار 

حقوق  –الختراع ان نسبة كبیرة من اصوله عبارة عن منتجات غیر ملموسة مثل (براءات ا اذاالجنبي المباشر ، 
الخبرات االداریة  –نتائج البحث والتطویر  –حمایة االسرار التجاریة  –العالمات التجاریة  –التالیف والنشر 

  ).  والتسویقیة
مبیوتر واالتصاالت السلكیة و وتظهر اهمیة حمایة الملكیة الفكریة في الصناعات الحیویة مثل صناعة الك

   )3(.سالحا تنافسیا رئیسیا في التطویروالالسلكیة وصناعات الدواء وغیرها والتي تعتبر التكنولوجیا فیها 
یفة االستفادة من مزایا نظم التشریعات وحمایة حقوق الملكیة الفكریة خاصة في ضتستطیع الدول الم

  )4( التالیة :المجاالت 
 داع الوطني واالجنبي و االبتكار . تشجیع وحمایة االب  .1

 تشجیع جذب االستثمار االجنبي المباشر خاصة الشركات متعددة الجنسیة .   .2

 ث والتطویر من طرف الشركات متعددة الجنسیة . تشجیع االنفاق على البح  .3

 یفها في الدول المضیفة . ظتشجیع نقل التقنیة من طرف الشركات متعددة الجنسیة وتو   .4

 المستهلك من الغش والتقلید التجاري .حمایة   .5

  

                                                           
  .  1، ص 2002المؤسسة العربیة لضمان االستثمار : حقوق الملكیة الفكریة ، الكویت ،  (1)
  . 105 – 104المقومات والضمانات القانونیة ، مصدر سابق ، ص –درید محمود السامرائي : االستثمار االجنبي  (2)
ــــي  (3) ــــا ف ــــة العر نضــــال شــــاكر الهاشــــم : رؤی ــــاخ االســــتثمار الجــــاذب ، المجل ــــوم االقتصــــادیة ،من ــــة للعل الجامعــــة المستنصــــریة ، العــــراق،  اقی

  .4–3،ص2005
  .2، صستثمار : حقوق الملكیة الفكریة ، مصدر سابقالمؤسسة العربیة لضمان اال (4)
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  المناطق الحرة  -د
انها جزء محدد من قبل جهة اداریة تشریعیة اعلى وتكون معزولة عن اراضي تعرف المنطقة الحرة على 

الدولة االخرى یسمح فیها باستیراد البضائع وتخزینها واعادة تصدیرها واقامة الصناعات والنشاطات االستثماریة 
  )1( معزل عن القیود االداریة والتنظیمیة وفي حدود ما تنص علیه القوانین التي تنظم تاسیسها .االخرى ب

لقد تطور مفهوم المناطق الحرة مع تغیر طبیعة عملها وتنوع انشطتها لتشتمل على االنشطة التجاریة و 
الصناعیة والخدمیة وحتى على الخدمات الزراعیة و تقنیة المعلومات ، وتعرف المنطقة الحرة وفقا للمفهوم 

قرب من میناء بحري او جوي او جزء من اراضي الدولة یقع عادة في موقع استراتیجي بالانها على الشامل 
طریق بري دولي ، یخصص لالستثمار االجنبي والوطني في مجاالت صناعیة وتجاریة وخدمیة ، وذلك من 

م اقتصادي خاص یختلف عن النظام السائد في ااجل تحقیق اهداف اقتصادیة واجتماعیة معینة ، یخضع لنظ
  )2(.وامنیایخضع لهذه الدولة اداریا  الدولة المضیفة غیر انه

االجانب ولة نفسها والمستثمرین الوطنین و من االهداف و الفوائد لكل من الد عدداتحقق المنطقة الحرة 
  )3( ویمكن حصر هذه الفوائد في االتي .

تحقیق رؤوس االموال و المشروعات العاملة فوائد كبیرة من االعفاءات و المزایا ، خاصة االعفاءات  )1(
 الجمركیة واعفاءات الضرائب التي ال تتوافر للمشروعات التي تعمل خارج المناطق الحرة . 

ضا لتكالیف )االستفادة من االیدي العاملة اومستلزمات االنتاج الرخیصة في بعض الدول بما یحقق خف2(
 واسعار المنتجات ویرفع القدرة التنافسیة لهذ المشروعات . 

االستفادة من البنیة االساسیة التي تقوم الدولة بتوفیرها لهذه المشروعات في المناطق الحرة بما یساعد على  (3)
 تقلیل تكالیف االنتاج وزیادة االرباح . 

نتجات المعدة للتصدیر ، وبالتالي معملیات تصنیع السلع وال)تنشیط حركة الصادرات وتوفیر مدخال الى 4(
  .لى خفض العجز في میزان المدفوعاتخفض العجز في المیزان التجاري الذي سیؤدي بدوره ا

  تساهم المناطق الحرة في التنمیة االقلیمیة للمناطق والمدن المقامة فیها. )5(
  االجراءات االداریة  -هـ

 ، فاذا كانت االجراءات االستثماریة المشروعات بتنفیذ المتعلقة الداریةا االجراءات یقصد بها مجموعة
وغیر  معقدة االداریة االجراءات كانت ، اما اذا لالستثمارات جذب عامل تشكل والوضوح تتسم بالسهولة االداریة
   )1(طرد لالستثمار.  عامل تشكل ان العوامل االداریةفطویل  وقت وتاخذ واضحة

                                                           
  .  120، ص 1985المؤسسة العربیة لضمان االستثمار : المناطق الحرة ، الكویت ،  (1)
، كلیـة  7العدد  قاسم ثجیل :عوامل نجاح المناطق الحرة في الدول النامیة ، مجلة العلوم االقتصادیة ،د. جلیل شیحان البیضاني ، د. ربیع  (2)

  .  17، ص 2006االدارة و االقتصاد ، جامعة البصرة ، 
الدائرة االقتصـادیة علي عباس فاضل ، سرمد عباس جواد : االستثمار في المناطق الحرة في العراق (الفرص و التحدیات) ، وزارة المالیة ،  (3)

  .  7 ص 6، ص 2011، 
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  _انشاء هیئات واجهزة االستثمار االجنبي و
یفة بصفة عامة بانشاء اجهزة وهیئات حكومیة مهمتها االساسیة تخطیط وتنظیم وتوجیه ضَ تقوم الدول المُ 

عن تسویق وترویج مشروعات االستثمار والتعریف بالسوق الداخل والخارج ، كما  فضالً االستثمارات االجنبیة ، 
ة لهذه الهیئات باختیار مستوى ونوع التكنولوجیا التي تتواءم ومتطلبت التنمیة تقوم بعض الوحدات التابع

  . ات الثقافیة واالجتماعیة بالدولةوالمتغیر 
ولهذا یمكن تلخیص االنشطة الرئیسیة واالدوار العامة للهیئات واالجهزة الدولیة لالستثمارات االجنبیة في 

   - : )2(على النحو االتيالدول المضیفة 

 تخطیط االستثمارات في ضوء الخطة العامة للدولة .  ) 1(

 تنظیم وتوجیه مشروعات االستثمار االجنبي في المجاالت االقتصادیة المختلفة . ) 2(

 .  االجنبیةالمتابعة والرقابة على انجازات وممارسات الشركات ) 3(

 ئیة للمشروعات. تقدیم المساعدات الالزمة ألجراء دراسات الجدوى التمهیدیة و النها) 4(

اختیار مستویات التكنولوجیا وانواعها ووضع الضوابط الالزمة بحیث تتالئم مع متطلبات وظروف التنمیة ) 5(
 الشاملة وخصائص الدولة . 

توفیر المعلومات والبیانات المختلفة االقتصادیة و االجتماعیة و التسویقیة والثقافیة للمستثمرین االجانب ، ) 6(
القوائم الخاصة بمشروعات االستثمار المطلوبة واجراء البحوث وتقدیم دراسات الجدوى االقتصادیة  وكذلك اعداد

 لهذه المشروعات مجانا او المساهمة في اعدادها . 

عد دراستها في ضوء االهداف العامة الستثمار بالقیام بمنح الموافقات على المقترحات الخاصة بمشروعات ا) 7(
  للدولة .

 سویق فرص االستثمار المختلفة المتاحة والمرتقبة وترویجها في الداخل و الخارج . حصر وت )8(

یختص بالمشروعات المقترح التنسیق بین الوزارات والهیئات الحكومیة وبین المستثمرین االجانب فیما  )9(
  . اقامتها

ترویج لغرض لها تنتشر في مختلف دول العالم  انشاء وكاالت لترویج االستثمار واقامة مكاتب خارجیة)10(
 .  (MIGA)ولالنظمام الى الوكالة الدولیة لضمان االستثمار  االستثمار

تطویر خریطة استثماریة ، وقاعدة بیانات حقلیة عن االستثمارات الموجودة في الدولة ، یتم فیها تقسیم ) 11(
 االستثمارات نوعیا وجغرافیا.

ام المستثمرین االجانب للجوء الى التحكیم الدولي في حالة فشل تسویة المنازعات كما اتاحة الحریة ام) 12(
وذلك بهدف منح المستثمرین  (ICSID)یمكن العمل على االنضمام لعضویة المركز الدولي لتسویة المنازعات 

 المزید من الثقة .

                                                                                                                                                                                                 
 . 24ري نوري موسى : مصدر سابق ، صید. شق (1)

 . 244ص_243،ص مصدرسابق ، الدولیة االعمال دارة ا اساسیات: قحف ابو السالم عبد )2(
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  اعتماد اسلوب الترویج االلكتروني  -ز
من اسلوب الترویج االلكتروني في استقطاب االستثمار االجنبي المباشر  یمكن للدول النامیة االستفادة

للوصول الى المستثمرین المحتملین  عدَّةخاصة وانها تواجه منافسة صعبة ، حیث یتیح هذا االسلوب وسائل 
ویوفر لهم البیانات والمعلومات المطلوبة والتي عادة ما یجدون صعوبة في الحصول علیها ، واصبح وجوده 
موقع شبكي على االنترنیت لمؤسسات وهیئات تشجع االستثمار امر مالوفا لتزوید المستثمر مباشره بالمعلومات 

  - :)1(تاجها الدولة. ، ومثل ذلكوالبیانات االستثماریة التي تح
 تحلیل شامل لبیئة االعمال .  )1(

 اتجاهات االستثمارات الواردة .  )2(

 المؤشرات االقتصادیة .  )3(

 البیئة التشریعیة وحوافز االستثمار .  )4(

 القوانین واالجراءات الضابطة لالعمال التجاریة .  )5(

 تحلیل القطاعات المستهدفة وكلفة اداء االعمال .  )6(

  الخدمات التي تقدم للمستثمر .  )7(
اهم دعائم صیغة وتنفیذ استراتیجیات استقطاب االستثمار  یعد منان استخدام االنترنیت كبنك معلومات 

االجنبي المباشر لدى هیئات تشجیع االستثمار كما یمكنها من الوصول الى ثروة من المعلومات مجانا او مقابل 
م االداء االقتصادي مقارنة باقطار وتكتالت منافسة ، وتساعد بنوك اشتراكات رمزیة ویساعد ذلك في تقوی

، كما انها توفر مصادر لمعلومات یساعد المستثمرین المحتملینالمعلومات هذه في الترشید والبحث الدقیق عن 
هیئات تشجیع االستثمار في الحصول على تقاریر تحلیلیة شاملة حول وضع االقتصاد العالمي ودینامیكیة 

 )2(اعات االقتصاد ذات االولویة وایجاد المیزه التنافسیة للدول. قط

4  
حكم راءات التي تقوم بها الدولة ، وتالسیاسة االقتصادیة مجموعة من القواعد والوسائل واالسالیب واالج

مجموعة االهداف واالدوات قراراتها نحو تحقیق االهداف االقتصادیة لالقتصاد القومي خالل مدة معینة او هي 
 ،دوات الا الهداف،االقتصادیة والعالقات التي تربط بینها ، فهي بشكل عام تتضمن ثالثة اجزاء رئیسیة هي (ا

  .)3( )الزمنیةمدة ال
  
  

                                                           
جــون ویلــي : التــرویج االلكترونــي ، النمــوذج الجدیــد لتشــجیع االســتثمار ، تقنیــات تــرویج االســتثمار فــي الــدول العربیــة ، المؤسســة العربیــة  (1)

  .  61، ص 2001، ، الكویتلضمان االستثمار 
  .  68جون ویلي : مصدر سابق ، ص (2)

(3) Roy Harrod : The British economy Mc Grew – Hill ; J.C.R dow : The management of the British economy 
1950 – 1960, Cambridge university , Press.1964 , P14. 
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 ة المالیة. اسالسی  - أ

باالضافة ،  والعدالة في التطبیق بالوضوح االنفاق العام تتسم ، وسیاسة ، السیاسة الضریبیة عندما تكون
 كلماو كلما كانت السیاسة المالیة ذا تاثیر ایجابي على االستثمار  )1( ،للمستثمرین وتسهیالت منح االعفاءات الى

 مناسبا وال یحمل السعر الضریبي وكان المناسبة والجمركیة االعفاءات الضریبیة تحمل كانت السیاسة الضریبیة
 فكلما العامة االنفاقیة السیاسة اماومرنة ،  واضحة فضال عن كونها،  كاهل المستثمر ضریبیا كبیرا یثقل عبئا

،  للدولة العامة الموازنة من عجز بمعدل االسعار و تحتفظ عن تشویه وتبتعد االساسیة البیئة تقویة تتجه نحو
  )2(كبیر.  وكساد ، او انكماش الى تضخم مرتفع وال یؤدي

 السیاسة النقدیة  - ب

بالبنك  ممثلة تتخذها السلطات النقدیة التي مجموعة اإلجراءات والتدابیر النقدیةیقصد بالسیاسة  
  . محددات رئیسیة لالستثمار االجنبيمعدالت التضخم المنخفضة واسعار الصرف المستقرة  والمركزي،

حركة راس المال باالضافة الى ان  ومن ثمالتضخم له تاثیر مباشر على سیاسات التسعیر وحجم االرباح 
وان الرتفاع معدالت التضخم في الدول  االجنبیةله تاثیرا كبیرا على تكالیف االنتاج التي تهتم بها الشركات 

باالضافة الى فساد البیئة االستثماریة، ومن  )3( المضیقة اثارا كبیرة على معدالت االرباح لالستثمارات القائمة.
االجنبي بحاجة الى استقرار سعري . لهذا یبحث المستثمر االجنبي عن البیئة التي یتوافر  هنا یكون المستثمر

  )4( لتضخم القامة االستثمارات.لفیها االستقرار السعري والمعدالت المنخفضة 
ان الشركات االجنبیة تاخذ في الحسبان التوقعات المستقبلیة السعار الصرف لتحدید التدفقات االستثماریة 

تقلبات اسعار الصرف تؤدي الى تغیرات سریعة في الربحیة النسبیة للعوائد االستثماریة في الدول المضیفة الن 
خسارة الى تجعل من العسیر عمل دراسات الجدوى االقتصادیة والمالیة لالستثمار ، كما قد یعرض المستثمر و 

     )5( باهضه غیر متوقعة وال سلطان للمستثمر علیها .
  
 االتفاقیات زادت فكلما االخرى ، والبلدان بین البلد المعني ویقصد بالسیاسة التجاریة االتفاقیات الثنائیة 
عوامل  وتعززت لهذا البلد االقتصادي على االنفتاح مؤشرا كان ذلك االخرى والبلدانالمعنى  بین البلد الموقعة
 القیود ومرنة وتعمل على ازالة متحررة التجاریة كانت السیاسة كلما اي ،لالستثمارات والعكس صحیح  الجذب
 ومشجعة لتنمیة الصادرات محفزه كانت ، كلما الجمركیة للتعریفة منخفضة معدالت و تتجه نحو ، الكمیة

  .حمایة التجارة  سیاسة المقیدة اي التجاریة السیاسة في حالة والعكس ، والتصدیر لالستثمار
 

                                                           
 .  24، ص 2009، مصدر سابقدراسة الجدوى االقتصادیة وتقیم المشروعات االستثماریة ،د . شقیري نوري موسى ، (1)
 .  355، ص 1989لعامة ، ابن خلدون للنشر ، بیروت ، عبد اهللا الشیخ محمود الطاهر : اقتصادات المالیة ا (2)
  .  53، ص 2001حالة دول شرق اسیا ، الدار الجامعیة ، بیروت ،  –عمر محمد صقر :العولمة واالستثمار االجنبي المباشر  (3)

(4) Jamal Bouoiyour : The determining factors influencing the soccess of us ventures in Turkey . 2003 . P.6 .  
  .  52عمر محمد صقر ، مصدر سابق ، ص (5)
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 البیئةلقد ازدادت اهمیة ودور المؤشرات الدولیة و االقلیمیة في الكشف عن مدى سالمة وجاذبیة 

 اذ اثبتت العدید من الشواهد الواقعیة ان هناك داللة احصائیة قویة بین ترتیب البلد في هذه المؤشرات یةاالستثمار 
  . استثمار اجنبي دار ما یستقطبه منوبین مق

وفي هذا االطار سنحاول عرض اهم المؤشرات الدولیة االقلیمیة كیف تعمل وماذا تعني وما نظرة رجل 
  .وكالتالي االعمال االجنبي الى االوضاع في دولة ما كموقع االستثمارمن خالل هذه المؤشرات

1 Index of Economic Freedom 
 wall streetبالتعاون مع صحیفة ( )∗( Hertage Institute مؤسسة المؤشر منیصدر هذا 

Journal(  ویستخدم لقیاس درجة التضییق التي تمارسها الحكومة في مواجهة الحریة  1995منذ العام
   )1(االقتصادیة الفراد المجتمع.

وقد تصاعد مؤخرا اهتمام الدول في هذا المؤشر وقیاس درجة تحسنها عبر السنین في مجال الحریة 
  االقتصادیة . 

    
   )2(تشمل متغیرًا  50تضم عوامل  10یستند مؤشر الحریة االقتصادیة الى 

 التجارة)(حریة  السیاسة التجاریة (معدل التعریفة الجمركیة ووجود حواجز غیر جمركیة) )1(

 وضع االدارة المالیة لموازنات الدولة ، الهیكل الضریبي لالفراد و الشركات (السیاسات الضریبیة) )2(

 حجم مساهمة القطاع العام في االقتصاد . (االنفاق الحكومي) )3(

 التضخم (الحریة النقدیة)سعر الصرف ، مؤشر  السیاسة النقدیة )4(

 نبي المباشر (حریة االستثمار)تدفق االستثمارات الخاصة واالستثمار االجحجم  )5(

 مستوى القطاع المصرفي والتمویل . (حریة تأسیس االعمال) )6(

 مستوى االجور و االسعار . (وضع سوق العمل) )7(

 یة . حقوق الملكیة الفكر  )8(

 التشریعات و االجراءات االداریة والبیروقراطیة . (التحرر من الفساد) )9(

 (الحریة المالیة)انشطة السوق السوداء السوق غیر الرسمیة .  )10(

 خذ متوسط هذه المؤشرات الفرعیة .المؤشر بإحسب لمكونات اوزانا متساویة ، ویوتمنح هذه ا

  
                                                           

 ھیرتاج : مؤسسة تعلیمیة غیر رسمیة امریكیة . ∗
  .  18، ص 2006، الكویت ،  2006المؤسسة العربیة لضمان االستثمار : نشره ضمان االستثمار ، العدد الفصلي الثالث ،  (1)
 عصام عمر منذور : محددات االستثمار االجنبي المباشر في ظل المتغیرات االقتصادیة الدولیة ، دار التعلیم الجامعي للنشر ، االسـكندریة (2)

  .  228، ص 2010، 
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_)1( 
 حریة اقتصادیة كاملة  100- 80  - ذ

 حریة اقتصادیة شبه كاملة  79.9 - 70  -  ر

 حریة اقتصادیة متوسطة  69.9- 60  -  ز

 حریة اقتصادیة ضعیفة  59.9- 50  -  س

 حریة اقتصادیة منعدمة .  49.9-0  -  ش

  - هي :و  )2( المستفادة من مؤشر الحریة االقتصادیة الدروس -ج
حریة االختیار االقتصادي  مجاالت لالصول وتوفیر بحمایة حقوق الملكیة الخاصة الحریة االقتصادیة تعنى) 1(

 .المبادرة واالبداع  لالفراد وتعزیز روح

في البلد ، لكونه یاخذ  یةاالستثمار  البیئةیساهم مؤشر الحریة االقتصادیة في اعطاء صورة عامة حول ) 2(
باالعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات االداریة والبیروقراطیة ووجود عوائق للتجارة ومدى سیادة القانون 

 وقوانین العمالة . 

عه من قبل المستثمرین بالدرجة االولى وكذلك اصحاب القرار ازدادت اهمیة مؤشر الحریة االقتصادیة وتتب) 3(
والمسؤولین لجهة خلق انطباع ایجابي عن البلد وبدعم عملیات الترویج لالستثمار الستقطاب حصة متزایدة 

 من االستثمار االجنبي المباشر . 
 

2_Kof index globalization  
هــو واحــد مــن اهــم مؤشــرات انــدماج الــدول فــي تیــار العولمــة یقــیس مســتوى عالمیــة الــدول او االتصــال 

  العالمي للدولة ومدى اندماجها مع العالم الخارجي . 
 A –Tالنظـــام االقتصـــادي والعـــالمي الجدیـــد ، یصـــدر بصـــفة ســـنویة عـــن  اتوهـــو بـــالطبع مـــن افـــراز 

Grany للسیاسة الخارجیة التابعة لـCarnegie endowment for international peace )∗(  وهـي مؤسسـة
   )3( . 1971دولیة للسالم العالمي انشئت عام 

_ 
وهـي  لعولمـةلاالبعـاد الثالثـة  یتم احتساب المؤشر الكلي للعولمة من خالل ثالثة مؤشرات فرعیـة تقـیسو 

مـــن العناصـــر التالیـــة كمـــا یوضـــحها  تتكـــونو االقتصـــادیة ، العولمـــة االجتماعیـــة ، العولمـــة السیاســـیة ،  العولمـــة
  .)2رقم( الجدول

                                                           
(1) www.tleritage.org index of economic freedom  

  82، ص  2003ان االستثمار ، مناخ االستثمار في الدول العربیة ، الكویت ، الموسسة العربیة لضم (2)
ساحة الدولیة مؤسسة كارنغي للسالم الدولي : مؤسسة خاصة غیر ربحیة مكرسة لتعزیز التعاون بین الدول وترویج التزام الوالیات المتحدة الفاعل على ال ∗

 ھا اھداف وبرامج. كمؤسسة غیر حزبیة ل 1910اسسھا اندرو كرانغي عام 
 .  111، ص 2004، ، مصر د. رضا عبد السالم : مكانة مصر والدول العربیة في المؤشرات العالمیة ، بدون دار نشر  (3)

http://www.tleritage.org
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  )2( جدول
  مكونات المؤشرات الفرعیة الثالثة لمؤشر العولمة

  عناصر المؤشر  المؤشر

مكونات المؤشر الفرعي 
 8للعولمة االقتصادیة (

عناصر) الوزن النسبي 
34%  

 حصة التجارة للناتج المحلي االجمالي .  - 1

 ناتج المحلي االجمالي . للحصة االستثمار االجنبي المباشر  - 2

 حصة االستثمار المحلي للناتج المحلي االجمالي. - 3

 دخول الرعایا االجانب .  - 4

 ات . عوائق على االدار  - 5

 معدل التعریفة الجمركیة .  - 6

 . الجاریةلإلیرادات  نسبة الضرائب على التجارة الدولیة - 7

  قیود على الحساب الرأسمالي. - 8

مكونات المؤشر الفرعي 
للعولمة االجتماعیة 

)عنصر) الوزن النسبي 11(
37%  

 حجم المكالمات مع العالم الخارجي .  - 1

 نسبة التحویالت للناتج االجمالي .  - 2

 الحصة من السیاحة الدولیة .  - 3

 كلفة المكالمات الهاتفیة للوالیات المتحدة االمریكیة .  - 4

 نسبة االجانب من اجمالي السكان .  - 5

 عدد خطوط الهاتف الثابت .  - 6

 عدد مزودي خدمة االنترنیت .  - 7

 عدد مستخدمي خدمة االنترنیت .  - 8

 عدد مشتركي خدمة الكبل .  - 9

 عدد الصحف الیومیة .  -10

  نسبة االستماع لالذاعة . -11
مكونات المؤشر الفرعي 

) 3للعولمة السیاسیة (
عناصر الوزن النسبي 

29%  

 عدد السفارات في البلد .  - 1

 عضویة المنظمات الدولیة. - 2

  المشاركة في بعثات مجلس االمن الدولي . - 3

  .  16، الكویت ، ص 2006رة ضمان االستثمار ، العدد الفصلي االول ، نش :المصدر : المؤسسة العربیة لضمان االستثمار 
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القیمــة االعلــى ، وصــفر هــي القیمــة  مئــة تعنــي حیــثئــة ، امــن صــفر الــى مالتغیــرات التــي تــم قیاســها 

 االدني وتدل القیم االعلى على درجة عولمة اكبر.

3_Digital infrastructure readiness index 
 The Global information Technology Report)1( منذ بدء صدور التقریر الدولي لتقنیة المعلومات

س ممیـزة یبـرزت اهمیتـه كـاداة تقیـ World Economic Forum عـن المنتـدى االقتصـادي العـالمي 2001عـام 
  Information and مجـال تقنیـات المعلومـات واالتصـاالتفـي یتم من خاللها تحدیـد نقـاط قـوة وضـعف الـدول 

communication Technobgies  التقریـر الضـوء  محـاوروتـدور م مدى تقدمها في هذا االتجاه ، یوكذلك تقی
تطبیق هذه التقنیات وتطورها ، كمحفـز للنمـو واالزدهـار االقتصـادي كمـا  یؤدیهالذي  والمهمعلى الدور االساسي 

یشیر الى الرابط بـین مسـتوى الجاهزیـة الرقمیـة ومسـتوى التنافسـیة العالمیـة ، ویسـعى للكشـف عـن المعوقـات التـي 
ل من الحصول على الفائدة القصـوى مـن هـذه التقنیـات ، بعـد ان بـات مـن تمنع الحكومات واالفراد وقطاع االعما

الواضـــــــح ان تاثیرهـــــــا لـــــــم یعـــــــد مقتصـــــــرا علـــــــى الناحیـــــــة االقتصـــــــادیة بـــــــل تعـــــــداها لیشـــــــمل النـــــــواحي السیاســـــــیة 
 لنسـبة للمجتمعـاتواالجتماعیةللمجتمع اذ ان انتشار الهواتـف النقالـة علـى سـبیل المثـال قـد احـدث اختالفـًا كبیـرًا با

عد ان توافرت لها وسیلة سهله ومتدنیـة التكلفـة نسـبیًا للنفـاذ الـى االسـواق . وبالمثـل سـاعد انتشـار . بالریفیة النائیة
، وتوافرت یرًا جذریًا في عدد من الدولیم تغر اسلوب التعلییاالنترنیت واجهزة الكمبیوتر ، باسعار معقولة على تغی

بح من الیسیر ارساء عالقات التعاون وتبادل المعلومات ، ناهیك عـن العدید من المصادر العلمیة والمدعمة واص
، ویمكــن القــول ان صــانعي القــرار ورجــال االقتصــاد رة علــى االبــداع واالبتكــارتــاثیر هــذه التقنیــات فــي تحفیــز القــد

 اصــبحوا مــدركین ، الیــوم اكثــر مــن اي وقــت مضــى ، مــدى الحاجــة إلیجــاد بیئــة تــدعم تبنــي هــذه التقنیــات ونشــر
منافعها في كافة قطاعات االقتصاد . ویحتوي التقریر الدولي لتقنیة المعلومات على مؤشر جاهزیة البنیة الرقمیـة 

 الذي یقیس مدى جاهزیة الدولة للمساهمة ولالستفادة من التطورات المستمرة في هذا القطاع .
 

_ 
  -:)2(مؤشرات فرعیة  ةالبنیة الرقمیة من ثالثجاهزیة ویتكون مؤشر 

  . بیئة تقنیات المعلومات واالتصاالت التي تهیئها الدولة او مجتمع ما (وزارة ، شركة ) -1
مــدى قــدرة االفــراد  ( االفــراد ، رجــال االعمــال والحكومــات) مــدى جاهزیــة الشــرائح الرئیســیة التــي تشــمل -2

  قبلیة للتقنیات.ومؤسسات االعمال والحكومة على تحسین وتطویر االمكانات المست
  .مدى استخدام تقنیات المعلومات واالتصاالت من قبل هذه الشرائح -3

 
                                                           

  .158، ص 2009 ، الكویتالمؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : مناخ االستثمار في الدول العربیة)1(  
 .. 148،ص 2013،الحدیث ، القاهرة منال طلعت محممود : الموارد البشریة وتنمیة المجتمع المحلي ، المكتب الجامعي (2)
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_)1( 
) ویشیر الرصید المنخفض الى وضـع سـیئ 7) الى (1بالنسبة لطریقة عمل الموشر فانه تم منح اوزانًا من (

 الى وضع افضل للدولة.  فیشیر الرصید المرتفعاما للدولة 

4Humman DevelopmentIndex of  
مؤشر التنمیة  ویتضمن 1990 منذ عام سنویا االنمائي المؤشر عن طریق برنامج االمم المتحدة یصدر هذا

 مرتفـــع ، متوســـط ، ( التنمیـــة البشـــریة مســـتویات تعكـــس مجموعـــات ثـــالث فـــي اطـــار الـــدول الـــذي یرتـــب البشـــریة
الفـردي، واضــیف  الــدخل احتســاب معـدل مــن ناحیـة وخاصـة حســاب هـذا المؤشــر منهجیـة ضـعیف ) وقـد اظهــرت

معــدال علــى  البشــریة التنمیــة مؤشــرات یحتســب الــذي االجتمــاعي النــوع تمكــین معیــار تشــمل مؤشــرات مســاندة الیــه
للــدول  الفقــر مؤشــر وضــع ، كمــا واالقتصــادیة السیاســیة المــراة فــي الحیــاة مشــاركة مــدى قیــاس الغــراض اساســه
  .)2(داخل البلد  والفقر الى مدى الحرمان مباشرة االنتباه لجلب المتقدمة للدولة ومؤشر النامیة
  )3( -:ثالث مكونات هي على اساس متوسط هیتم احتساب ومكونات المؤشر  -أ
 مـا بـین واالقصـى حـده االدنـى فـي ویتـراوح عنـد الـوالدة بمتوسـط العمـر المتوقـع طول العمر ( الذي یقاس )1(

 . )سنة 85 – 25

 ویتـراوح المختلفـة التعلیمیـة فـي المراحـل االلتحـاق ونسب بین البالغین بمعدل محو االمیة ( یقاس التعلیم  )2(
 ) . %100 % الى0 من بین

 100 مــا بــین ، ویتــراوح الحقیقــي المحلــي االجمــالي للنــاتج بمعــدل دخــل الفــرد ( یقــاس مســتوى المعیشــة )3(
 . كمقیاس عالميدوالر  40.000 دوالر الى

  من المؤشر  الدروس المستفادة-ب 

 ، وقطـاع االعـالم كوسـیلة حكومیـةالغیـر  والمنظمـات صـانعي القـرار مـن قبـل البشـریة التنمیة مؤشر یستخدم
 فقــط ولــیس المســتدامة التنمیــة هــو اســاس االنســانو  تقریــر التنمیــة مــن حیــث جــدوى السیاســات االكثــر لتحدیــد

 یـةالعرق والمجموعـات وبـین المنـاطق داخـل الدولـة لتبیـان الفـوارق منهیستفاد  ، كما معدالت النمو االقتصادي
  عادل وشامل . اقتصادي عالمي في اطار نظام الالزمة السیاسات كي تتخذ المختلفة

  
  
  

                                                           
 . 159ص،  2011المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات :  (1)

، الكویـــت ،  2005فصـــلي الثالـــث ، والعشـــرون ، العـــدد الالمؤسســـة العربیـــة لضـــمان االســـتثمار : نشـــرة ضـــمان االســـتثمار ، الســـنة الثالثـــة  (2)
  10-9ص

  .159ص, ، 2014 ،نیویورك، تقریر التنمیة البشریة : منشورات االمم المتحدة االنمائي  (3)
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  )2ج_دلیل المؤشر (
  1، 0یتراوح بین 

  فاكثر 0.805تنمیة بشریة مرتفعة جدا 
  فاكثر 0.712 تنمیة بشریة مرتفعة

  فاكثر  0.536 متوسطةتنمیة بشریة 
  فاكثر 0.304 تنمیة بشریة منخفضة

 

5Index of Global Competitiveness Ranking  
عن المنتدى  1979یصدر مؤشر التنافسیة العالمیة ضمن تقریر التنافسیة العالمیة سنویا منذ عام 

والذي تطور خالل العقود الثالثة الماضیة بحیث  (World Economic Forum) )∗( االقتصادي العالمي
اصبح ضمن اهم المؤشرات العالمیة ذات المصداقیة العالیة لتنافسیة الدول وتهدف المؤسسة االقتصادیة العالمیة 
الى تحسین اوضاع االقتصاد العالمي من اجل تلبیة متطلبات العولمة ، یتم تمویل انشطة هذه المؤسسة من 

شركة في العالم باالضافة الى التبرعات التي تحصل علیها ، ویصدر  1000تي تقدمها اكبر خالل الرسوم ال
المنتدى العدید من التقاریر وفي مجاالت عدة ومنها التقریر العالمي للتنافسیة ، وتقاریر اقلیمیة حول القدرة 

عالمي بالتغیر المستمر للمنهجیة المتبعة التنافسیة مثل تقریر القدرة التنافسیة العربیة ، ویتمیز تقریر التنافسیة ال
وال تدخل الدول التي تمر بحالة  )1( في قیاس تنافسیة الدول اضافة الى تغییر عدد الدول التي یتناولها التقریر .

 حرب او نزاعات ضمن دول القیاس. 

 اعمدة التنافسیة   - أ

اطلق علیها  اللدول اثنى عشر عامًال اقتصادییعتمد المنتدى االقتصادي العالمي في قیاسه للقدرة التنافسیة و 
 )2( - وهي:للتنافسیة  االعمدة االثني عشر

  العمود االول : المؤسسات 
  العود الثاني : البنیة التحتیة 

  العمود الثالث : بیئة االقتصاد الكلي 
  العمود الرابع : الصحة والتعلیم االساس 

  العمود الخامس : التعلیم العالي والتدریب 
  العمود السادس: فعالیة سوق السلع 

  العمود السابع : جدوى سوق الید العاملة
                                                           

 نافسة.مؤسسة عالمیة لقیاس قدرة الدول على النمو والم 109المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس بسویسرا یصدر التقریر بالعاون مع  ∗
  .  6، ص 2008، ، االردن ندوة البیئة االستثماریة في االردن بین الواقع والطموح : مذكرة القدس للدراسات السیاسیة  (1)
-qafilah.com/ar/wp ، 2014 ، الســــعودیة، اعمــــدة التنافســــیة االثنــــى عشــــر ، مجلــــة القافلــــة Saudi Aramcoارامكـــو الســــعودیة (2)

content.uploads/2014/06/82-2jpj  
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  العمود الثامن :تطور سوق المال 
  لوجیة . و العمود التاسع : الجاهزیة التكن

  العمود العاشر : حجم السوق . 
  االعمال . العمود الحادي عشر : تطور

 عشر : التجدید .  العمود الثاني
 

  عشر االثني األعمدة ترابط - ب
  . بعضا بعضها مساندة إلى تمیل وهي. اآلخر عن واحدها مستقلة لیستان االعمدة التنافسیة 

 العمود( التجدید على قویة قدرة بلوغ جداً  یصعب فمثًال،. باألخرى الضرر أحدها في الضعف ُیلِحق ماو  وغالباً 
 العمود( الحدیثة التكنولوجیا استیعاب على قادرة ،)5و 4 العمودان( والتدریب التعلیم جیدة عاملة ید دون ،)12

 السلع تسویق تتیح فّعالة، سلع سوق وجود دون من أو والتطویر، لألبحاث) 8 العمود( كافٍ  تمویل دون ومن) 9
 على تقاس أن یجب مؤشراتها أن إال واحد، دلیل على ُأدِرجت عشر االثني األعمدة أن ومع). 6 العمود( الجدیدة
  الذي یحتاج فیه بلد ما الى التحسن .  هذه الموشرات تشیر الى النطاق دلیل مؤشر التنافسیة الخاص النانفراد،

  ج _دلیل موشر التنافسیة 
  7_1من 

  صعبة  یعني درجة تنافسیة 1
  یعني درجة تنافسیة مرتفعة جدًا  7

   .مستویات مدرجة من التنافسیة  7-1ما بین 
   )1( في الشكل االثنا عشر توضیح لألعمدة التنافسیة وفیما یلي

  ) یوضح االعمدة التنافسیة1شكل (
  
  
  
  
 
 
  
  

 
:  المصدر

qafilah.com/ar/wp-content.uploads/2014/06/82-2jpj 
  

 

 دلیل فرعي عوامل التحدید والتطویر
 تطور االعمال  11العمود 
 التحدید  12العمود 

 مفتاح اختصار نقوده التجدید

 دلیل فرعي متغیرات الجدوى 
 التعلیم العالي والتدریب  5العمود 
 فاعلیة سوق السلع  6العمود 
 جدوى سوق الید العاملة  7العمود 
 تطور سوق المال  8العمود 
 الجاھزیة التكنلوجیة  9العمود 
 جمع السوق  10العمود 

 مفتاح اختصار نقود الجدوى

 دلیل فرعي المتطلبات االساسیة 
 المؤسسات  1العمود 
 البنیة التحتیة  2العمود 
 البنیة الماكرواقتصادیة 3العمود 

 لتعلیم االساسي العمود الصحة وا
 مفتاح اقتصاد نقوده العوامل 
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6Corruption Perception index 
 1995، مؤشر الشفافیة (او مؤشر مدركات للفساد) منذ عام  *)Tioتصدر منظمة الشفافیة الدولیة (

یعكس درجة تحسن في ممارسة االدارة الحكومیة والشركات متعددة الجنسیة ، لغرض تاطیر  كمؤشر مركب
وتصدر منظمة الشفافیة الدولیة ایضا مؤشر  )1( جهودها في محاربة الفساد وتعزیز الشفافیة في هذه الممارسات.

مظاهر الفساد ، خاصة في الدول النامیة ودول االقتصادات  ءبقى یرصد الرشوة لكونها اسو  الرشوة الذي
  .اصدرت منظمة الشفافیة الدولیة الول مرة (التقریر العالمي حول الفساد)  2001المتحولة ومع نهایة سنة 

_ 
مؤسسات دولیة مستقلة لترصد المستثمرین  7، قامت به  یدانیاً م مسحاً  14یستند المؤشر الى و 

المحلیین و االجانب والمتعاملین مع االدارات الحكومیة المعنیة والخبراء والمحلیین حول االجراءات المتبعة 
تهم في مدى تفشي الفساد و في تنفیذ مشاریعهم ، وتمتزج اراءهم حول نظرا ودرجة المعاناة التي تعترضهم

  . الرشوة
    

 یعني درجة فساد عالیة  0 - 

 یعني درجة شفافیة عالیة .  10 - 

 مستویات متدرجة من الشفافیة (النظرة للفساد)  10 – 5ما بین  - 

   2 
ضرورة الحذر عند مقارنة البیانات من سنة الخرى بسبب كون المؤشر یستند  علىمنظمة الشفافیة  تنبه .1

 الى مسوحات راي ترسل الى عینات مختارة ومختلفة ولیس الى مقاییس احصائیة لألداء . 

تدعو منظمة الشفافیة الدولیة الى تكثیف الجهود لمحاربة الفساد وتبني سیاسة النفس الطویل للوصول  .2
فیة في اداء االعمال اذ تبین ان تغیر الفكرة السائدة عن الفساد في بلد ما ال یتوقع ان الى بیئة اكثر شفا

یتم بسرعة من دون بذل جهود ملموسة في اوساط رجال االعمال ، وحتى عامة الشعب ، تعكس 
 معالجة حقیقیة لمشكلة الفساد.

ثل القوانین التي صدرت في اكثر من تتابع منظمة الشفافیة العالمیة والجهود الدولیة لمحاربة الفساد ، م .3
 . سیة الى كبار الموظفین في الدولةدولة والتي تحرم دفع الرشاوى ، من قبل الشركات متعددة الجن

 

 

                                                           
(1) Transparency international: Trans parency international in dice de perceptions de la corruption 2006 , 

Berlim Allemagne 2006, p. 6  
  )transparency interentiction organizationومقرها فیتنام ( 1993حكومیة تاسست عام غیر *منظمة 

  .  82ص 2005،  ،مصدر سابقالمؤسسة العربیة لضمان االستثمار : مناخ االستثمار في الدول العربیة ،  (2)
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7The ease of doing business index 
مركــب یتكــون هــو مؤشــر ف ، 2005اســتحدث مؤشــر ســهولة اداء االعمــال وهــو مؤشــر فرعــي جدیــد ســنة 

مــن المؤشــرات الفرعیــة العشــر ، التــي تتكــون منهــا قاعــدة بیانــات بیئــة اداء االعمــال ، یقــیس المؤشــر مــدى تــاثیر 
القوانین واالجراءات الحكومیة على االوضاع االقتصادیة ، مع التركیز على قطـاع المؤسسـات صـغیرة ومتوسـطة 

 )1( یئة االعمال في الدول المتقدمة وفي الدول النامیة.الحجم ، بهدف وضع اسس للقیاس والمقارنة بین اوضاع ب

_ 
   تكون في مجملها قاعدة بیانات بیئة اداء االعمال. مؤشرات فرعیة ، 10مؤشر مركب یتكون من هذا ال

 مؤشر تاسیس المشروع .  )1(

 مؤشر استخراج الترخیص .  )2(

 .  مؤشر الحصول على الكهرباء )3(

 مؤشر تسجیل الممتلكات .  )4(

 مؤشر الحصول على االئتمان .  )5(

 مؤشر حمایة المستثمر .  )6(

 مؤشر دفع الضرائب . )7(

 مؤشر التجارة عبر الحدود .  )8(

 مؤشر نفاذ العقود .  )9(

 مؤشر اغالق المشروع .  )10(

  -ویمكن مناقشة هذه المؤشرات على النحو االتي :

المــدة (عــدد االجــراءات ، هــو االعمــال ، و  یقــیس مــدى صــعوبة بــديء تأســیس:  مؤشــر تاســیس المشــروعو 
الزمنیة ، التكلفـة (نسـبة مـن متوسـط الـدخل القـومي للفـرد) والحـد االدنـي مـن راس المـال لبـدء المشـروع (نسـبة 

 الدخل القومي للفرد)  من متوسط

سـة یقیس مدى مرونة اصدار تـراخیص البنـاء وتشـیید المبنـى التجـاري لممار :  مؤشر استخراج التراخیصاما 
عــدد االجــراءات ، المــدة الزمنیــة، الكلفــة (نســبة مــن متوســط الــدخل یعنــي نشــاط صــغیر او متوســط الحجــم و 

  القومي للفرد) . 
یركــز علــى توظیــف العــاملین مــن حیــث صــعوبة التوظیــف ، كلفــة التعیــین ، كلفــة  :مؤشــر توظیــف العــاملین 

 الفصل من العمل ، صرامة ساعات العمل .

ـــى الو  عـــدد یعنـــي یقـــیس مـــدى ســـهولة حصـــول الشـــركات علـــى الكهربـــاء و : كهربـــاء مؤشـــر الحصـــول عل
 االجراءات ، المدة الزمنیة ،التكلفة من متوسط الدخل القومي للفرد . 

                                                           
 .11، ص 2006،  ، الكویتنشرة ضمان االستثماراالستثمار : المؤسسة العربیة لضمان  (1)
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یقـــیس مـــدى مرونـــة او جمـــود النصـــوص القانونیـــة واالجـــراءات الخاصـــة : مؤشـــر تســـجیل الممتلكـــات امـــا  
 قیمــةعــدد االجــراءات ، المــدة الزمنیــة (یــوم العمــل) ، تكلفــة التســجیل نســبة مــن لتســجیل ونقــل الملكیــة ویعنــي 

 .  الممتلكات

 یعنـيیقـیس سـهولة وصـعوبة الحصـول علـى االئتمـان الـالزم للمشـاریع و  :مؤشر الحصـول علـى االئتمـان و 
بة مــن عــدد للمعلومــات (نســ عمــق معلومــات االئتمــان تغطیــه الســجالت العامــة قــوة الحقــوق القانونیــة ، مؤشــر

 السكان البالغین) وتغطیة المكاتب الخاصة . 

یقیس هذا المؤشر مدى قوة حمایة المسـاهمین مـن مـالكي حصـص االقلیـة ضـد : مؤشر حمایة المستثمر و 
مؤشـر مـدى هـو و قیام المدیرین واعضاء مجالس االدارات بأساءة استخدام االصول لتحقیق مكاسب شخصیة 

ومؤشـر حمایـة  قیام المساهمین بإقامة الـدعوى . یة المباشرة ، ومؤشر سهولةاالفصاح ، مؤشر مدى المسؤول
  المستثمرین .

یقـــیس مـــدى مرونـــة او جمـــود انظمـــة تحصـــیل الضـــرائب المفروضـــة والسیاســـة : مؤشـــر دفـــع الضـــرائب امـــا 
الســداد الضــریبیة المعمــول بهــا فــي الــدول التــي یشــملها المؤشــر مــن خــالل تقیــیم المعــدالت المفروضــة والیــات 

عــدد الضــرائب المدفوعــة ، المــدة المســتغرقة ، ضــریبة االربــاح ،كنســبة مــن االربــاح هــو االداریــة و االجرائیــة و 
نســـبة اجمـــالي ســـعر  التجاریـــة ، نســـبة المـــدفوعات والضـــرائب المتعلقـــة بالعمـــال ، نســـبة الضـــرائب االخـــرى ،

 .  الضریبة من اجمالي الربح

على تفاصیل تكلفة االستیراد و التصدیر معبر عنها بتكلفة تصـدیر او  یركز: ر الحدود بمؤشر التجارة عو 
، التمـــام التصـــدیر ، تكلفـــة التصـــدیر الوقـــت الـــالزم مســـتندات التصـــدیر ،اســـتیراد شـــحنة مـــن البضـــائع وهـــو 

 مستندات االستیراد ، مدة االستیراد ، وتكلفة االستیراد . 

د النصــوص القانونیــة واالاجــراءات االداریــة المنظمــة یقــیس مــدى مرونــة او جمــو : مؤشــر تنفیــذ العقــود امــا 
لالنظمة القضائیة لعملیة الفصل او البت في القضایة التجاریة من خالل رصد التكلفة التي یجب تحملها في 

االجـراءات ، المـدة الزمنیـة ، وتكلفـة حـل سبیل تحصیل مدیونـة متـاخر سـدادها نجمـت عـن بیـع بضـائع وهـي 
 النزاعات التجاریة . 

یركــز علــى مــدى مرونــة قــوانین االفــالس المعمــول بهــا الغــالق االعمــال وهــي : مؤشــر اغــالق المشــروع و 
  (نسبة من االموال بعد االفالس) ونسبة االسترداد (سنت على الدوالر).  ، التكلفة المدة الزمنیة

 

  
ببیئـــة اعمـــال مالئمـــة وجاذبـــة یـــدل تصـــنیف الـــدول فـــي مؤشـــر ســـهولة اداء االعمـــال علـــى مـــدى تمتعهـــا 

لالستثمار ، اذ تـدل المرتبـة االدنـى علـى بیئـة اعمـال افضـل والعكـس صـحیح ، و یـتم احتسـاب المراتـب المـذكورة 
  )1(في المؤشر التي تسجلها الدول في كل مؤشر فرعي.

                                                           
 .12، ص 2006،  مصدر سابقالمؤسسة العربیة لضمان االستثمار : نشرة ضمان االستثمار ،  (1)
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یعــد موضــوع االســتثمار مــن المواضــیع التــي حظیــت باهمیــة خاصــة ومتمیــزة فــي الدراســات االقتصــادیة 
 فضــًال عــن كونــه أحــد ابــرز محــددات الطاقــة االنتاجیــة لالقتصــاد الــوطني ، بنظــرا لمــا ینطــوي علیــه هــذا المتغیــر 

ها ، عنایـة فائقـة لموضـوع كونه واحد من محـددات الطلـب الكلـي ، وتـولي دول العـالم علـى اخـتالف درجـات تقـدم
االستثمار بوصفه احد ابرز محركات النمو االقتصادي اذ تسعى من خالل سیاستها وتشریعاتها الى تهیئـة جمیـع 
الســبل وتــوفیر ســائر الوســائل للمســتثمرین لتنفیــذ المشــروعات المختلفــة فــي اراضــیها ، لمــا لــذلك مــن اثــار ایجابیــة 

  مستوى المعیشة لمواطنیها . على صعید التقدم االقتصادي وتحسین 
یوصــف االســتثمار بانــه احــد اكثــر المتغیــرات االقتصــادیة اهمیــة النــه یــؤدي الــى ایجــاد وزیــادة الطاقــات 

اكثـر انـواع االنفـاق تغیـرًا ، وذلـك بسـبب التقلبـات السیاسـیة و  باالضافة الى انهاالنتاجیة في االقتصاد الوطني ، 
ه مـن افـرازات تـؤثر سـلبا او ایجابـا فـي التوقعـات المسـتقبلیة لرجـال االعمـال ، االجتماعیة و االقتصادیة ومـا تخلفـ

وبالمقابل یحظى االستثمار باهتمام كبیر من متخذي القرار السیاسي واالقتصادي لما یؤدیه من دور محـوري فـي 
  )1(التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في أي بلد من البلدان. 

 The Concept of Investment   
اثمر الشيء أي بلغ اوانـه ، واثمـر مالـه ، أي كثـر ، وثمـار المـال مـا ینتجـه ((االستثمار في اللغة یعني 

  )2(. ))في اوقات دوریة
، ام الشــيء وتشــغیله ، ولــه معــان عــدةان االســتثمار مــن اســتثمر ، بمعنــى اســتخد((وجــاء فــي لســان العــرب 

    )3(.))َحمل الشجر ، او ما ینتجه الشجر ، وثمر الرجل ماله أي احسن القیام علیه ونماه –بفتح المیم  –فیقال ثَمر 
تنســـجم مـــع توجهـــات ومواقـــف البـــاحثین وخلفیـــاتهم االكادیمیـــة  عـــدَّةاقتصـــادیا یاخـــذ االســـتثمار اشـــكاال 

لي مــن اجــل االســتثمار یعنــي التضــحیة بمنفعــة حالیــة یمكــن تحقیقهــا مــن اشــباع اســتهالكي حــا انیــرى  فبعضــهم
  )4(الحصول على منفعة مستقبلیة یمكن الحصول علیها من استهالك مستقبلي اكبر. 

من اجل  التخلي عن استخدام اموال حالیة ولفترة زمنیة معینة على انهاالخر یعرف االستثمار  وبعضهم
، لقیمة الحالیة لالموال المستثمرةات النقدیة في المستقبل تكون بمثابة تعویض عن االحصول على مزید من التدفق

وكـــذلك التعـــویض عـــن االنخفـــاض المتوقـــع فـــي القـــوة الشـــرائیة لالمـــوال المســـتثمرة ، بســـبب التضـــخم مـــع امكانیـــة 
  الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة . 

                                                           
  . 11ص مصدر سابق ، د. نبیل جعفر عبد الرضا :البیئة االستثماریة في البصرة المحددات والتطلعات ،  (1)
  .  100، ص 1972، ، القاهرة  2المعجم الوسیط :مجمع اللغة العربیة ، دار احیاء التراث العربي ، ط (2)
  .  273، ص2003بیروت ، ،  15صادر ، ججمال الدین محمد ابن منظور : لسان العرب ، دار  (3)
  . 35، ص 1997، ، الخرطوم ، السودان 2د. عثمان ابراهیم السید : تخطیط وتنفیذ المشروعات ، بدون دار نشر ، ط (4)
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التجهیـــزات بانـــه : یمثــل االضـــافة الجاریــة لقیمـــة  (Keynes)وقــد عرفـــه االقتصــادي جـــون مینــارد كینـــز 
  )1(الراسمالیة التي تحدث نتیجة النشاط االنتاجي لفترة معینة. 

مـوارد المجتمـع للمحافظـة علـى او زیـادة المخـزون  تسـتعملعرف ایضا بانه الفعالیات االقتصادیة التي و 
  )2(من الثروة الراسمالیة . 

، امــال فــي الحصــول علــى واذا كانــت عملیــة االســتثمار تعنــي التضــحیة باشــباع رغبــة اســتهالكیة حالیــة 
وبالتـالي ك التضـحیة ال بـد ان یقابلهـا تحمـل مسـتوى معـین مـن المخـاطر من االشباع في المستقبل ، وان تلـمزید 

  . الحصول على مستوى معین من العائد
مـــن ناحیـــة اخـــرى ، یمكـــن القـــول بـــان تـــوفر االمـــوال لـــدى االفـــراد والحكومـــات غیـــر كـــافي للقیـــام بعملیـــة 

  )3( ال بد من توفیر البیئة المناسبة والعوامل المشجعة لذلك.االستثمار بل 
ان االسـتثمار یعنـي التضـحیة الحالیـة التـي یمكـن تحقیقهـا مـن اشـباع  االقتصـادیین بعـضفي حین یـرى 

   )4( .اكبر مستقبلياستهالكي من اجل الحصول على منفعة مستقبلیة یمكن الحصول علیها من استهالك 
ان االســـتثمار هـــو  2006لســـنة  13قـــد جـــاء فـــي قـــانون االســـتثمار المعـــدل رقـــم امـــا المشـــرع العراقـــي ف

المشـرع العراقـي قـد كشـف عـن الجانـب و توظیف المال في نشاط او مشروع اقتصادي یعـود بالمنفعـة علـى البلـد ، 
  )5( االقتصادي بتعریفه االستثمار بانه توظیف للمال.

 
  -: )6(االتیةهناك انواع كثیرة لالستثمار یمكن عرضها وفق المعاییر 

1   
_ 

هو توظیف االموال لحیازة اصول حقیقیة لها قیمة اقتصادیة تساهم في زیادة الدخل القومي (المصانع ، 
  . االراضي ، اآلالت ....الخ)

 
الــــذي یتمثــــل فــــي االســــهم والســــندات واذونــــات الخزینــــة ، وقــــد یكــــون االســــتثمار المــــالي مصــــدر تمویــــل 

 االستمثار المادي والعكس صحیح . 
                                                           

(1) J. M. Keynes : The general theory of employment and money. Macmillan Co LTD. London . 1951 . p.62  
(2) R.L. Helbroner : Understanding ,mcroeconomics prentice – hall INE. 1965. P.77.  
(3) M. kalecki: selected essays on the economic growth in the socialist and the mixed economy. Cambridge 

university press, 1972, P.14 .  
(قـراءة فـي الدسـتور والموازنـة العامـة) مجلـة دراسـات  2003صـاد العراقـي بعـد نیسـان د. میثم لعیبي اسماعیل : توجهات االستثمار فـي االقت (4)

  . 27، ص 2008،  ، بغداد ، السنة السابعة ، بیت الحكمة 20اقتصادیة ، العدد 
صالح مهدي كحیط : شرط الثبـات التشـریعي فـي عقـد االسـتثمار االمنـي ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة ، كلیـة القـانون ، جامعـة كـربالء ،  (5)

  .  12، ص 2011
  .   35الردن ، ص.ا 2008،  1د. فیصل محمود الشوارده : االستثمار في بورصة االوراق المالیة ، االسس النظریة و العملیة ، دار وائل للنشر ، ط (6)
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2   
یمكن تصنیف االستثمار من هذه الناحیة الى استثمارات توسعیة واستثمارات استراتیجیة واستثمارات فـي 

   -على النحو االتي : مجال البحث والتطویر
  

توسیع الطاقة االنتاجیة للمؤسسة وذلـك مـن خـالل ادخـال  ویكون الغرض من هذا النوع من االستثمارات
  او اضافة منتجات جدیدة من اجل توسیع الحصة السوقیة وزیادة القدرة على المنافسة . 

  
 باعتبارهـاهدف الى المحافظة على بناء واستقرار المؤسسة او المشـروع ، وتوصـف حالـة االسـتثمار ، وت

  . یهها الى استثمار استراتیجي معینتوجیه اجزاء من مبالغ ایرادات المؤسسة لعدد من السنوات وتوج
  

، لشـدیدةتكـون معرضـة للمنافسـة ا اذؤسسـات الكبیـرة الحجـم سب اهمیـة خاصـة فـي المتهذا االستثمار یك
ونجد هذا االستثمار یسعى الى تخفیض الكلفـة ، وتحسـین نوعیـة المنـتج عبـر الـزمن ویـتم ذلـك مـن خـالل تكثیـف 
االالت وتطویر الجهاز االنتـاجي بادخـال التحسـینات علیـه وتكـون النتیجـة زیـادة فـي قـدرة المؤسسـة علـى مواجهـة 

 االخرى المنافسة في مختلف االسواق . المؤسسات 

3   
  -: )1(نوعین علىیصنف االستثمار حسب المعیار اعاله 

 . المحلي واالجنبياالستثمار الخاص الذي یقوم به القطاع الخاص   - أ

 . المحلیة او االجنبیة والمؤسسات والهیئات التابعة لها االستثمار العام الذي تقوم به الحكومة  - ب

هــدف الــى تالقطــاع العــام امــا فــي هــدف االســتثمار فــي القطــاع الخــاص الــى الــربح بشــكل اساســي ، ی اذ
  اساسا .تحقیق اهداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

4   
  :)2(اصناف رئیسیة هي ةثالث علىیصنف االستثمار من حیث المدة الزمنیة 

  
ستثمارات التي یتم انجازها وجني عوائدها من خالل مدة زمنیة قصیرة تتـراوح مـا بـین السـنة الـى اال وهي

هــو االســتثمارات المالیــة مثــل  ار سـنتین ونجــد لهــذا الصــنف مــن االســتثمار عــدة اشــكال اال ان اكثــر االشــكال انتشــا
  الودائع الزمنیة والتسهیالت االئتمانیة القصیرة االجل. 

                                                           
  .27، صمصدر سابق د. میثم لعیبي اسماعیل : ،  (1)
 المجلــد لعلــوم االقتصــادیة، القادســیة مجلــة ، مقارنــة دراســة 2006 لســنة 13 رقــم الجدیــد االســتثمار قــانون : تقیــیم البــدیري حونــه ابــو عــامر (2)

 .2010، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسیة ، العراق ، ) 1( العدد ،) 12(
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زمنیة ال تقل عن سنتین وال تزید عن خمس سنوات ولهـذا  مدةهذا الصنف من االستثمارات في  ویتحقق

  قطاع النقل والقطاعات االمختصة في انتاج الخدمات .  النوع من االستثمار اشكال اهمها االستثمار في
  

ســنوات وتشــمل االصــول والمشــروعات  7ان هــذا الصــنف االســتثماري یــتم انجــازه فــي مــدة تفــوق علــى 
  الكبیرة التي تحتاج الى مدة زمنیة طویله النجازها واالستفادة منها لمدة طویله نسبیا كالمشاریع العقاریة . 

5   
  

في مختلف المجاالت المتاحة لالستثمار في السوق المحلي، ویعتمد هذا النوع  ونعني بها توظیف االموال
على المدخرات المحلیة من خالل وضع سیاسات مالیة ونقدیة تشجع االدخار والذي تنعكس فوائده بشكل ایجابي 

  . )1(على الواقع االقتصادي و االجتماعي للدولة

  
رؤوس االموال المهـاجرة مـن بلـد المسـتثمر الـى الـبالد المضـیفة لالسـتثمار ، أي هـو اسـتثمار  تشمل كل

  خارج الحدود الجغرافیة لدولة المستثمر . 
ـــة المضـــیفة بغیـــة تحقیـــق ربـــح  وهنـــاك تعریـــف اخـــر هـــو انتقـــال لـــرؤوس االمـــوال مـــن الخـــارج الـــى الدول

  )2(ة في الدولة المضیفة . للمستثمر االجنبي وبما یكفل زیادة االنتاج والتنمی
   -نوعین هما : علىینقسم االستثمار االجنبي 

1 )   FOREING INDIRECT INVESTMENT FPI
ینطوي و  )Mathew Simon .)3من قبل  1967في عام  FPIمباشر الغیر اطلق اصطالح االستثمار 

مفهـــوم االســـتثمار االجنبـــي الغیـــر مباشـــر علـــى تلـــك االســـتثمارات الموجهـــة لشـــراء االوراق المالیـــة التـــي تصـــدرها 
ادارة المشـروع او اتخـاذ  فـي الحـق یخـولهمما  فیهاالهیئات العامة والخاصة في الدول على ان اال یكون لالجانب 

فهو توظیف مالي على شكل موجـودات مالیـة  )4( تثماراتهم.تلك المشروعات المرتبطة باس القرارات او الرقابة على
ـــة المضـــیفة بقصـــد  مثـــل االوراق المالیـــة مـــن اســـهم وســـندات وقـــد یتســـع لیشـــمل القـــروض بكـــل انواعهـــا فـــي الدول
المضاربة ویسمى هذا النـوع مـن االسـتثمارات باالسـتثمار المحفظـي ویكـون هـدف المسـتثمرین هـو الحصـول علـى 

                                                           
  .  48 ص 47د. درید كامل ال شبیب : االستثمار و التحلیل االستثماري ، مصدر سابق ، ص (1)
ة : د. جمیل الشرقاوي : المقاصد االساسیة لقوانین االستثمار في البالد العربیة ، موسـوعة البحـوث والدراسـات العربیـة، جامعـة الـدول العربیـ (2)

  .33، ص 1978القاهرة ،  معهد البحوث والدراسات العربیة ،
العراق، سرمد كوكب جمیل : التمویل الدولي مدخل الى الهیاكل والعملیات واالدوات ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ، جامعة الموصل ،  (3)

  . 245، ص 2002
 63ددان عالء عادل علي عبد العال : دور االستثمار االجنبي غیر المباشر في تنشیط البورصـة المصـریة ، بحـوث اقتصـادیة علمیـة ، العـ (4)

  .  80، ص 2013، مصر ،  64 –
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خــاطر وذلــك عــن طریــق توزیــع االوراق المالیــة وطــابع هــذا االســتثمار قصــیر المــدى امــا قنــوات االربــاح وتقلیــل الم
االستثمار االجنبي غیر المباشر فهي صنادیق االستثمار، والذي یعد وسیلة تحوي على مجموعة من االسهم  نقل

غیر المباشـر یسـاهم فـي والسندات من مجموعة من المستثمرین في محافظ االستثمارات ، ان االستثمار االجنبي 
تضخیم التعامالت المالیة قصیرة االمد بهدف الربح السریع الذي یحتاج الى نظام للوساطة المالیة كفوء او فاعـل 

الــدول المتقدمــة ترحــب بهــذا ممــا جعــل مــن بعــض الــدول النامیــة و  و اجهــزة مصــرفیة متطــورة واســواق مالیــة كفــوءة
النـــوع مـــن االســـتثمارات والتـــي بموجبهـــا یتملـــك االجانـــب اســـهم فـــي الشـــركات المحلیـــة (الوطنیـــة) ، اال ان الـــدول 
المضـــیفة تفـــرض بعـــض القیـــود للحمایـــة كتقییـــد تملـــك االســـهم لالجانـــب لضـــمان عـــدم االســـتیالء علـــى الشـــركات 

  المحلیة . 
امـواال غیـر مسـتقرة (امـوال المحفظـة االسـتثماریة) أي انـه  ر باعتبـارهویعاب على هذا النوع من االسـتثما

یمكن سـحبها فـي أي وقـت وهـذا یولـد مصـاعب لالقتصـاد المضـیف ، ذلـك لمـا یتسـم بـه االسـتثمار االجنبـي غیـر 
المباشر بتنقل وسرعة حركة الدخول من سوق الخر وباحجام كبیرة فهو ذو درجة عالیة من التقلبات اعلى بكثیـر 

   )1( مما یحدث في االستثمار االجنبي المباشر.
اســـواق المـــال فـــي تجمیـــع رؤوس االمـــوال لتنشـــیط مجـــاالت االســـتثمار العـــام  تؤدیـــهونظـــرا للـــدور الـــذي 

، خاصة بهاوالخاص و تنشیط االقتصاد القومي ككل ، فقد حرصت الدول النامیة على انشاء اسواق لراس المال 
  رة على الدول المتقدمة فقط . ولم تعد اسواق راس المال مقتص

2  FOREIGN DIRECT INVESTEMENT FDI 
تجـــارة العالمیـــة لمنظمـــة ا بینـــتاســـتثمار طویـــل االجـــل كمـــا  علـــى انـــهمفهـــوم االســـتثمار االجنبـــي المباشـــر یـــنص 

(WTO)  فــي الملكیــة الكاملــة او الجزئیــة التــي انتاجیــة تمــنح صــاحبها نفــوذ مباشــر بانــه امــتالك اصــول اســتثماریة
% امـا الحـد االعلـى فیختلـف بحسـب سیاسـة 10 الحد االدني لهذه الملكیـة وتكفل له السیطرة على ادارة المشروع 

  )2( البلد المضیف.
تعریف االستثمار االجنبي بانه االستثمار الغراض بناء  ذكرتفي حین ان منظمة التعاون و التنمیة قد 

   )3( عالقات اقتصادیة دائمة تسمح بامكان ممارسة تاثیر فعال اداریا.
اما تقریر االمم المتحدة للتجارة والتنمیة فقد عـرف االسـتثمار االجنبـي المباشـر علـى انـه ذلـك االسـتثمار 

ح دائمــة ومقــدرة علــى الــتحكم االداري بــین شــركة البلــد (البلــد الــذي ینطــوي علــى عالقــة طویلــه االمــد تعكــس مصــال
   )4( مي الیه الشركة المستثمرة)، وشركة او وحدة انتاجیة في بلد اخر (بلد المستقبل لالستثمار االم).تالذي تن

                                                           
  .192–191،ص2006هیمي ، االسكندریة، دار االبرا ، ، تداعیاتها)صادیة (منظماتها ، شركاتهاعبد المطلب عبد الحمید : العولمة االقت (1)

(2) Uncated: World investment report 2004 , the shift toward services , Geneva and New York , 2004 , P.345.  
(3) Escwa: The role of foreign direct investment in economic development in escwa member countries , U.N. 

New York , 2000 , P.14 .  
(4) WTO: Special topic trade and foreign direct investment , Annual report , 1996. Geneva , 1996, P.46.  
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مسودة الطبعة السادسة لدلیل احصاءات میزان المدفوعات  2007واصدر صندوق النقد الدولي في عام 
تلك المعامالت تتمثل بالمفهوم الدولي لالستثمار االجنبي المباشر الوارد بان االستثمار االجنبي المباشر  ورد فیها

  التي تؤدي الى الحفاظ على استمراریة االستثمارات او الى توسیع نطاقها او تضیقها.
عـرف بانـه قیــام المباشـر ی ان االسـتثمار االجنبــي همبعضـریف متباینـة لهـذا المفهــوم ویـرى تعـاوقـد وردت 

% مـن اسـهم  10الشركة او منشاة ما باالستثمار في مشروعات تقع في دولة اخرى من خالل امـتالك المسـتثمر 
  )1( المشروع ذلك بهدف ممارسة قدر من التاثیر في ادارة المؤسسة او المشروع.

  )2( في دول اجنبیة. او انه قیام المستثمر االجنبي باالستثمار في مرافق جدیدة النتاج او تسویق منتج
، اذ لظـاهرة االسـتثمار ضـیقیها كاطار وبعد عرض التعریفات السابقة فان من االفضل عدم التعویل عل

مفهومه متغیر ومتطـور یتغیـر ویتطـور بتطـور الن ان االستثمار لیس بالواقعة االقتصادیة او القانونیة المحددة ، 
  )3( لي.الظروف واالوضاع االقتصادیة على المستوى الدو 

  

 
اكثـر  تبنـتالشركات متعددة الجنسیة او عابرة القارات هي بمثابة طرائق واسالیب لدخول االسـواق ، فقـد 

من شكل للسیطرة على االسواق وهي بذلك تنظر الى قرارتها االستثماریة وتحدد االتجاهات االساسیة الستثماراتها 
مــن منظــور االطــار السیاســي واالجتمــاعي واالقتصــادي الــذي یحــدد طبیعــة العالقــة بــین العائــد المتوقــع مــن هــذه 

د الشــكل المالئــم لالســتثمار االجنبــي الــى حــد كبیــر علــى االســتثمارات والتكــالیف المتوقعــة الناجمــة عنهــا ، ویعتمــ
والــدول المضـیفة وذلــك مـن حیــث االهـداف المنشــودة والقـوة التســاومیة لكــل  االجنبیـةطبیعـة العالقــة بـین الشــركات 

  )4( طرف من اطراف العالقة.
   -هي: لقد اشارت الكثیر من الدراسات الى ان اكثر االنواع شیوعا لالستثمار االجنبي المباشر

1  Common Investment  
وهــي المشــروعات التــي یمتلكهــا اویشــارك فیهــا بصــیغة دائمــة طرفــان او شخصــان قانونیــان او اكثــر مــن 

وال تقتصـــر المشـــاركة علـــى حصـــة فـــي راس المـــال . بـــل تمتـــد الـــى االدارة والخبـــرة وبـــراءة  )5( دولتـــین مختلفتـــین .
ریـــة ویتـــیح االســـتثمار المشـــترك اتفاقـــا طویـــل االجـــل بـــین الطـــرف االجنبـــي والطـــرف االختـــراع او العالقـــات التجا

                                                           
  . 3، ص 2004الكویت، ، 32، العدد  3تعاریف وقضایا ، مجلة جسر التنمیة ، السنة  –حسان خضر ، االستثمار االجنبي المباشر  (1)

(2)W. L Charles. :Hill global business graw hill , London . 2000 . P.191.  
دراسـة تحلیلیـة الهـم مالمـح واتجاهاتـه فـي االقتصـاد العـالمي ، دار الفكـر الجـامعي ،  –، االسـتثمار االجنبـي المباشـر لسید حامـدد. اشرف ا (3)

  .19، ص 2013، االسكندریة ،  1ط
) ، مجلــة 2010 – 1990د. رجــاء عبــداهللا حســین الســالم : تقیــیم منــاخ االســتثمار االجنبــي المباشــر فــي المملكــة العربیــة الســعودیة للمــدة ( (4)

  . 55، ص 2011كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسیة ، العراق ، ،  3، العدد  13ادیة ، المجلد القادسیة للعلوم االقتص
(5)J. rebert Carbauph: international economic , USA, 2000 , P.326 .  
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الوطني لممارسـة مشـروع انتـاجي او خـدمي داخـل الدولـة المضـیفة وینبغـي ان یكـون الطـراف المشـروع الحـق فـي 
  م المفتاح. المشاركة في ادارته وهذا ما یمیز بین االستثمار المشترك وعقود االدارة واتفاقیات التصنیع وتسلی

المضـیفة والشــركة  ةان صـیغة المشـاركة اصـبحت مـن الصـیغ المهمـة النهـا تعكـس التوافـق مـا بـین الدولـ
القائمــــة بعملیــــة االســــتثمار ، اذ تعتقــــد الدولــــة المضــــیفة ان هــــذه الصــــیغة تمكنهــــا مــــن الحصــــول علــــى المــــوارد 

  )1(الجزئیة على المشاریع المقامة على اراضیها.یة من دون ان تتخلى عن حقها في السیطرة ر التكنولوجیة واالدا
2  Wholly - owned foreign investment  

ن االجانب وخاصة الشركات متعددة الجنسیة وعادة مـا یكـون فـي شـكل انشـاء وهو ما یفضله المستثمرو 
اط الخـدمي او االنتـاجي، غیـر ان الـدول المضـیفة لالسـتثمار وفروع لالنتاج او التسویق او أي نوع اخر من النشـ

االجنبي كثیـرا مـا تتـردد فـي قبولـه نتیجـة الخـوف مـن الوقـوع فـي التبعیـة االقتصـادیة ، ومـا یترتـب علیهـا مـن اثـار 
  )2( سیاسیة وكذلك الخشیة من احتكار الشركات االجنبیة السواقها.

ان هــذه االســتثمارات تحقــق الحریــة الكاملــة للشــركات متعــددة الجنســیات فــي ادارة هــذا النشــاط والســیطرة 
الكاملة على السیاسات االنتاجیة والتسویقیة والمالیة وغیرها ، وذلك یعني ارباح اكثر وتكالیف اقل كما ان المهمة 

  الفرعیة التابعة للشركة االم.  تكون سهلة جدا في تنفیذ سیاسات التوسع التي ترغب بها الشركة
3 _Free Economic Region  

عت لهـــا قـــوانین وهـــي مـــن اهـــم وانجـــح سیاســـات تشـــجیع االســـتثمارات االجنبیـــة وهنـــاك بعـــض الـــدول شـــرّ 
 تســهیالت وحــوافز مختلفــة ال تتــوفر فــي المنــاطق االخــرى مــن الــدول المضــیفة مثــل عــدم فــرض وقــدمتخاصــة ، 

رســوم جمركیـــة علــى المـــواد الخــام المســـتوردة وتقــدیم الخـــدمات و تــوفیر الطاقـــة باســعار منخفضـــة وحریــة تحویـــل 
   )3( االرباح للمشاریع االستثماریة المقامة في المناطق الحرة وغیرها.

4 _Projects of Assembly Operation 
وقد تاخذ هذه المشروعات شكل اتفاقیة بین الطرف الـوطني والطـرف االجنبـي یـتم بموجبهـا قیـام الطـرف 
االجنبي بتزوید الطرف االول بمكونات منتج معین لتجمیعها بحیث یكون منتجا نهائیا ، وفي معظم االحیان یقوم 

العملیـات والتخـزین والصـیانه مقابـل عائـد  الطرف االجنبـي بتقـدیم الخبـرة والمعرفـة الالزمـة لتصـمیم المصـنع وادارة
  یتفق علیه . 

                                                           
  .  25، صمصدر سابق  الستثمار االجنبي ،السیاسات المختلفة لاالشكال و د. عبد السالم ابو قحف :  (1)
واقعهــا وافاقهــا فــي ظــل النظــام العــالمي الجدیــد ، كلیــة العلــوم االقتصــادیة وعلــوم التســییر ، جامعــة  –د. تشــام فــاروق: االســتثمارات العربیــة  (2)

  . 38، ص 2004وهران ، الجزائر ، مؤتمر االستثمار والتمویل ، مصر ، 
، قتیبة محمد صالح ، االستثمار االجنبي المباشر ودوره في االقتصاد الصیني ، رسالة ماجستیر ، كلیـة االدارة و االقتصـاد ، جامعـة بغـداد  (3)

  .  31، ص 2005
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مشــروعات التجمیــع شــكل االســتثمار المشــترك او تكــون مملوكــة بالكامــل للمســتثمر االجنبــي ، وقــد تاخــذ 
  )1( وقد تكون في شكل اتفاقیة ال تتضمن أي ملكیة للطرف االجنبي.

االستثمارات االجنبیة في عملیة التنمیة ، خصوصا بعد التغیرات الكبیرة التي طرات على  وقد ازداد دور
، فقــد اخــذت معظــم الــدول النامیــة یــة الخارجیــة فــي اوائــل الثمانینــاتالنظــام المــالي الــدولي فــي اعقــاب ازمــة المدیون

بعض مشكالتها االقتصادیة ،  تسعى الى جذب هذه االستثمارات لالستعانة بها في تمویل مشاریعها وفي مواجهة
واصبحت االستثمارات االجنبیة مجاال خصبا لدراسة العالقات بین الدول المتقدمة والدول النامیة من خـالل تـدفق 

  )2( هذه االستثمارات في صور متعددة لتحقیق العدید من االهداف االقتصادیة واالجتماعیة .
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
الكویــت ،  759د. مطــر محمــود حســین ، نمــوذج مقتــرح لجــذب االســتثمارات االجنبیــة ، مجلــة العلــوم االجتماعیــة، جامعــة الكویــت ، العــدد  (1)

  .  89، ص 1989,
(2) Claudio Jedlickj : La France others investment direct ctranger en amerique latine dane , mondes en 

development , tomest , No.104 , 1998 , P.87.  
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  تمهید
نامیا،  ما امكان متقدالنظر عن وضع البلد سواء یعد النمو االقتصادي مهما ألي سیاسة اقتصادیة بغض ا

یتطلـــب تحقیقـــه تـــوفیر البیئــــة  اذالعوامـــل المـــؤثرة فیهـــا  طبیعــــة والنمـــو هـــو عملیـــة معقـــدة یصـــعب التعـــرف علـــى
االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة المالئمة من اجل الوصول الیه لكونه یعبر عن درجة تقدم وتطور البلد ومدى 

لهــذا اهــتم ، العوامــل المســاهمة فــي تحقیقــه وبالتــالي دراســةاســتقراره ســواء كــان ذلــك اســتقرارا اقتصــادیا او سیاســیا 
ملیة النمو االقتصادي، وسعوا الى بعن یاالقتصادی ینالمتقدمة والنامیة وغیرهم من الباحثمتخذو القرار في البلدان 

  قیاس معدالته وكیفیة التأثیر فیه من اجل زیادته.
The concept of economic growth 

فــي االبعــاد او المقــاییس  یــداً ااالســاس تز یولوجیــة تعنــي فــي ا) االقتــران بفكــرة بGrowthاصــل كلمــة النمــو (
تغیــرات  هــاتمخض عنیــیــر اخــر یعــد النمــو ظــاهرة كمیــة عبلالحیــاء، مثــل الزیــادة فــي الطــول و الــوزن والحجــم، وبت

  .)1(تخضع للقیاس المباشر بمقاییس كمیة
تشغیل الكامـل للمـوارد یمثل الزیادة في اجمالي الناتج المحلي الحقیقي المتوقع في ظل الالنمو االقتصادي و 
  .)2(لدولة ماالمتاحة 

كما    الى  N) من ABان النمو االقتصادي لیس هو التحرك على نفس منحنى حدود امكانیات االنتاج (
یــر فـي تركیـب االنتــاج الكلـي ولـیس تغیــرا ی) الن مثـل هـذا التحــرك مـا هـو اال مجـرد تغ2نالحـظ ذلـك فـي الشــكل (

فـي انتقـال منحنـى حـدود امكانیـات االنتـاج الـى االعلـى  النمو االقتصادي یـنعكس مطلقا في حجم االنتاج، بل ان
المنحنـى الجدیـد امكانیـات اوسـع لإلنتـاج، ویالحـظ ان كـل نقطـة  ) حیـث یمثـل هـذا    كما یتضح فـي المنحنـى (

والسـلع الرأسـمالیة على منحنى امكانیات االنتاج تمثل في الواقع تركیبـا معینـا مـن االنتـاج بـین السـلع االسـتهالكیة 
تمثل  ل نقطة تقع الى اسفل هذا المنحنىاو االنتاجیة عند مدى االستخدام الكامل للموارد االقتصادیة لذلك فان ك

  .)3(مستوى من االستخدام غیر الكامل للموارد االقتصادیة
  

                                                           
  . 9، ص1999النمو االقتصادي، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،  : عبدالعزیز القطیفي (1)

  . 586، ص2006اشرون، بیروت، نعلم االقتصاد، مكتبة لبنان  : لسون ویلیام دي، توردهاوسیسامو  )2(
  . 255، ص1987الكویت،  ،2ط ، دار المعرفة للطباعة،مبادئ االقتصاد: عبدالوهاب االمین، زكریا عبدالحمید باشا )3(
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  ) یوضح حدود إمكانیة االنتاج2شكل (
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 االتحلیـــل االقتصـــادي الكلـــي والجزئـــي ،دار وائـــل للنشـــر   المصـــدر /اســـماعیل عبـــد الـــرحمن ،حربـــي محمـــد عریقـــات :مفـــاهیم ونظـــم اقتصـــادیة ،
  277،ص2004االردن ، ،والطبع

بقــدرة االقتصــاد علــى االنتــاج ( النــاتج المحلــي االجمــالي الكــامن) خــالل النمــو االقتصــادي یعنــي التوســع 
   )1( ،اوعندمایحدث تقدم تكنولوجي.الكامن  لناتجیحدث التوسع في ا اذ الزمن

النــاتج المحلــي االجمــالي الحقیقــي وعــادة یعــرض فــي النمــو الفعلــي یعــرض بوصــفة الزیــادة الفعلیــة الســنویة و 
هو الزیادة (Potential Growth)على العكس من ذلك فان النمو الكامن ) Percentageبصیغة نسبة مئویة (

ان النمو الفعلي ربمـا یكـون اقـل مـن النمـو الكـامن اذا كـان االقتصـاد و الدوریة او السنویة في القدرة االنتاجیة للبلد 
الــوطني یعمــل عنــد مســتوى دون القــدرة الكلیــة لــه، بمعنــى اذا كــان االقتصــاد الــوطني یعمــل داخــل حــدود منحنــى 

  .)2(اإلنتاجامكانیات 
الســكاني افضــل اعلــى كــان الوضــع  ولــذلك فــان النمــو االقتصــادي یعــد امــرا مرغوبــا ألنــه كلمــا كــان النمــو

 )النمــو االقتصــادي المســتدامالوصـول الــى مــا یسـمى ( هــوشـیا وصــحیا لهــذا فـان هــدف اي اقتصــاد فـي العــالم یمع
Sustainable economic growth ة قیمــیخلــق صــناعات تولــد  حیــث اســتدامة المــوارد والــدخل قــائم علــىال

  .)3(مضافة مستدامة مع المحافظة على البیئة وحقوق االجیال القادمة

                                                           
  .115،ص2004مصر ،، 1، ط احمد علي ، ،الدار الدولیة لالستثماراتومینیك سلفانو:مبادى االقتصاد،ترجمة علي ، دیوجین دولیو  )1(
 .148ص ،2008، ، عمان اثراء النشر والتوزیع : محمد صالح القریشي اقتصادیات االعمال )3(
  ,5،ص2009، یوسفات علي :البطالة والنمو االقتصادي في الجزائر ،موتمر االثار االقتصادیة لظاهرة البطالة ،الجزائر  )3(
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یقصـد بـالنمو االقتصـادي حـدوث زیـادة مسـتمرة فـي النـاتج المحلـي االجمـالي مـع مـرور الـزمن، بمـا یحقــق و 
زیـــادة فـــي متوســـط نصـــیب الفـــرد مـــن الـــدخل الحقیقـــي، فهـــو یقـــیس قـــدرة االقتصـــاد علـــى تحویـــل مـــوارده الـــى ســـلع 

  .)1(وخدمات
  .)2(ومدى استغالل هذه الطاقةویعكس النمو االقتصادي التغیرات الكمیة في الطاقة االنتاجیة 

بانـه یتحقـق عـن طریـق زیـادة قـدرة . و )3(بأنه الزیادة المستمرة والحقیقیة لمؤشر االداء االقتصادي فعر  كما
نمو اكبر من معدل نمو السكان كان افضل الن ذلك ال لعلى انتاج البضائع والخدمات وكلما كان معداالقتصاد 

  .)4(یؤدي الى رفع مستوى معیشة االفراد
اجمـالي النـاتج المحلـي وانمـا  زیـادة فـي النمو االقتصادي ال یعني مجرد حدوث بانهمن هذا المنطلق یمكن القول 

  -:یتعدى ذلك لیعني
فالهـدف الفعلـي للنمـو لـیس  )5( ممـثال فـي زیـادة نصـیبه مـن النـاتج حدوث تحسن في مستوى معیشة الفرد .1

 .)6(كما كان شائع انتاج اكبر كمیة من اجل كل فرد
  .)7(ان الزیادة التي تتحقق في دخل الفرد لیست زیادة نقدیة فحسب بل یجب ان تكون زیادة حقیقیة .2

من خالل التعریف السابق یتبین لنا ان النمو ظاهرة مستمرة ولیست ظاهرة مؤقتة وعلى ذلك البد من 
 استبعاد النمو العابر والذي یحدث نتیجة لعوامل عرضیة.

یجب ان تنجم عـن تفاعـل قـوى داخلیـة مـع قـوى خارجیـة بطریقـة تضـمن لهـا  الناتجعلى ذلك فالزیادة في 
یمون كوزنتس) النمو االقتصادي بانه زیادة ( سیعرفكما )8(ر نموا اقتصادیاتباالستمرار لفترة طویلة نسبیا حتى تع

هـذه الطاقـة المتزایـدة  طویلة االجل في طاقة االقتصاد الوطني وقدرته على امداد السكان بالسلع المتنوعـة وتعتمـد
على التكنولوجیا المتجددة وعلى التغیرات الهیكلیة والسلوكیة التي تتطلبها عملیة النمو هذه، ویحتوي هذا التعریف 

  -:)9(للنمو االقتصادي وهي ةعلى مكونات ثالث
الســكان بالســلع زیــادة مســتمرة فــي اجمــالي النــاتج المحلــي كتعبیــر عــن النمــو االقتصــادي والقــدرة علــى امــداد  -1

 المتنوعة كعالمة على النضج االقتصادي.
                                                           

)1( R.P TEINER and others: Macro economics; Ninth edition 1990 , p378 . 
  . 268، ص2006، عمان، االردن، 1مبادئ االقتصاد (التحلیل الكلي)، دار وائل للنشر، ط : محمد عریفات وسىحربي م )2(

)3( BELATTAF.Matouk: Econmic du development office des publication universitaires, Alger, 2010, p.7 .  
  . 12, ص1999، ئرالجزا، التحلیل االقتصادي الكلي, دیوان المطبوعات الجامعیة  : د. عمر صخري )4(
 . 11ص, 2003,الدار الجامعیة، االسكندریة، اتجاهات حدیثة في التنمیة  :عطیة عبدالقادر محمد عبدالقادر )5(

)6( W.d, BAUMOL BLINDERAS, etauters: I, economic principes et politiques; Macro Economic; (traduction 
Michel lamarre); Zeme edition. 1990. P504 . 

الـــدار  -التمویــل -اســتراتیجیات -النظریــات-التنمیــة االقتصـــادیة بــین النظریــة والتطبیــق : ، ایمــان عطیــة ناصــفجمیــةمحمــد عبــدالعزیز ع )7(
  . 74, ص 2009ندریة، االسك ،الجامعیة

  . 16مصدر سابق، ص :عطیة  عبدالقادر محمد عبدالقادر )8(
  . 248، ص1966النمو االقتصادي الحدیث، ترجمة لجنة من االساتدذة الجامعیین، دار االفاق الجدیدة، بیروت،  : یمون كوزنتسس )9(
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ولكنــه لتحقیقــة التكنولوجیــا المتقدمــة هــي االســاس فــي النمــو االقتصــادي المســتمر وهــي بمثابــة الشــرط الــالزم  -2
 غیر كافي.

 .هو التغیرات الهیكلیة والسلوكیة الواجب احداثها للوصول الى النمو االقتصاديو الشرط المتمم لعملیة النمو  -3
ویعكـــس النمـــو االقتصـــادي التغیـــرات الكمیـــة فـــي الطاقـــة االنتاجیـــة ومـــدى اســـتغالل هـــذه الطاقـــة، فكلمـــا 

اعـات االقتصـادیة، كلمـا ادى ذلـك الـى قطارتفعت نسبة استغالل الطاقـة االنتاجیـة المتاحـة وعلـى مسـتوى جمیـع ال
 یمكــن المحافظــة علــى معــدالت عــي انــه الیزیــادة معــدالت النمــو فــي النــاتج المحلــي والعكــس صــحیح، ومــن الطب

  بلوغ نسبة استغالل طاقتها القصوى. عدب الزیادة في الناتج المحلي
في دولة خالل فتـرة زمنیـة  الناتجفي عموم الفهم الشامل للنمو االقتصادي نجده عبارة عن معدل زیادة  و

كلمـا ارتفعـت نسـبة قة، حیـث انـه معینه وهو یعكس التغیرات الكمیة في الطاقة االنتاجیة ومدى استغالل هذه الطا
 محلــيال النــاتججمیــع القطاعــات االقتصــادیة ازدادت معــدالت النمــو فــي  اســتغالل الطاقــة اإلنتاجیــة المتاحــه فــي

  والعكس صحیح.
  

 
اكتشــاف اســباب ذلــك النمــو  وم مــن ذلــك هــهــمــن المهــم رصــد النمــو االقتصــادي وتســجیل ارقامــه، ولكــن اال

القدرة على تحقیقه، وتجتمع عوامل داخلیه وخارجیة تـؤثر علـى النمـو االقتصـادي ومـن العوامـل  ومن ثموعوامله، 
مــدى اســتخدام عوامــل االنتــاج الداخلــة فــي االنتــاج وهــي راس المــال  هــي الداخلیــة المــؤثرة فــي النمــو االقتصــادي،

 المنظمـة تشـمل قـوانین الدولـةو لقانونیة والسیاسیة واالقتصادیة لعوامل الخارجیة، اوالقوى العاملة المستقلة فیه اما ا
وتشمل االستقرار السیاسـي الـذي یسـهل عملیـة  )1(للشؤون االقتصادیة كالضرائب وقوانین تشجع االستثمار وغیرها

والـربح االكیـدان فـي مثـل  النمو االقتصادي ویدعمها الن المشروعات الفردیة عـادة میالـة بطبیعتهـا الـى االسـتقرار
رضـــها عالتـــي تهـــدد الجهـــود الفردیـــة وتالقلقـــة  المضـــطربة واالوضـــاع السیاســـیة اءمـــن االجـــو  ویغیـــر، اءهـــذه االجـــو 

  )2(للضیاع
التي یمكـن ان تكـون بحـد ذاتهـا نظریـة عامـة للنمـو االقتصـادي ولكـن  وال توجد هناك مجموعة من المبادئ

  -لنمو االقتصادي ومن هذه العوامل:دورا مهما في تحقیق ا مع ذلك توجد هناك عوامل معینة تلعب
1 Human Sources 

یعــد النمــو الســكاني الزیــادة النهائیــة فــي قــوة العمــل فهــو عامــل موجــب تقلیــدي فــي زیــادة النمــو االقتصــادي، 
زیادة السكان تعني زیادة القوة  فان دد العمال المنتجین، ومن ناحیة اخرىعفزیادة قوة العمل تعني زیادة اكبر في 

حجم االسواق المحلیة، اذ یتوقف تأثیر النمو السكاني على قدرة النظام االقتصادي على  توسعالشرائیة من خالل 

                                                           
  . 282، ص1977بیروت،  2التخطیط التربوي, , دار العلم للمالیین، ط : عبداهللا عبدالكریم )1(
  . 283مصدر سابق، ص : عبداهللا عبدالدایم )2(
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ومـدى  استیعاب وتوظیف العمالة االضافیة، وتتوقف هـذه القـدرة بصـورة كبیـرة علـى معـدل ونـوع التـراكم الرأسـمالي
  . )1(مثل مهارات االدارة والتنظیمتوافر العوامل المرتبطة 

االجمـالي الحقیقـي اكبـر مـن  المحلـيان معدل النمو االقتصـادي یـزداد كلمـا كـان معـدل الزیـادة فـي النـاتج  
معــدل الزیــادة فــي الســكان كلمــا كانــت الزیــادة فــي معــدل الــدخل الفــردي الحقیقــي اكبــر وبالتــالي تحقیــق معــدل نمــو 

  -: اقتصادي اكبر كما في المعادلة التالیة

الناتج المحلي االجمالي الحقیقيمعدل الدخل الحقیقي للفرد = 
عدد السكان

  

فقـط اال انـه توجـد هنـاك اعتبـارات كمیـة  تستخدم السكان كمؤشر كمي السابقة ةویمكن مالحظة ان المعادل
) labor forceعلى سبیل المثال ان زیادة السكان تؤدي الى زیادة حجم القوى العاملـة ( ،ونوعیة یجب االخذ بها

ثـم معـدل النمـو ) Productivity of Laborسیكون تأثیرهـا فـي انتاجیـه العمـل ( ومن ثماي زیادة عدد العاملین، 
ة فــي تخصــیص المــوارد االقتصــادیة او لقیــاس مــدى قــدرة اقتصـــاد ءلقیــاس الكفــا مؤشــركادي اذ تســتخدم االقتصــ

  .)2(معین على تحویل الموارد االقتصادیة الى سلع وخدمات
د العدیـد مـن االقتصـادیین ان جـودة (عنصـر العمالـة) تمثـل العنصـر األكثـر اهمیـة فـي عملیـة النمـو قویعت 

والمعــدات المتطــورة اذا لــم الحدیثــة االقتصــادي، بمعنــى انــه مــا فائــدة شــراء اجهــزة الكومبیــوتر ووســائل االتصــاالت 
م والصـحة واالدارة والتنظـیم تعلیاصـة بـالتكن هناك العمالة المـاهرة والجیـدة للتـدریب، هـذا وقـد ادت التحسـینات الخ

  .)3(والقدرة على مواكبة التطور الى زیادة انتاجیة عنصر العمالة
2_Natural Resources 

الموارد الطبیعیة من حیـث الكـم والتنـوع وتمثـل  في العنصر االخر الذي یؤثر في االنتاج واالنتاجیة، یتمثل
  .)4(الموارد الطبیعیة درجة خصوبة التربة، وفرة المعادن، المیاه، الغابات....الخ

ف بالموارد الطبیعیة فالموارد الموجودة في الطبیعة ال عر د بعض االقتصادیین بانه ال یوجد هناك ما یقویعت
یســـتطیع االنســـان اســـتغاللها مـــن اجـــل تحقیـــق اهـــداف وغایـــات اقتصـــادیة  قیمـــة لهـــا بالنســـبة للمجتمـــع، اال عنـــدما

واجتماعیــة للمجتمــع، وعنــدما یتحقــق ذلــك فــان المــوارد عندئــذ ســتفقد تســمیتها بالطبیعیــة وتصــبح كأنهــا مــن صــنع 
  االنسان.

نتـاج شكل اساسي على ثروتها الوفیرة الى جانب االبت نموا اقتصادیا باالعتماد حقق ویالحظ ان هناك دوال
الزراعـي الكبیـر، ولكـن هــل امـتالك المـوارد الطبیعیـة یعــد شـرطا اساسـیا لتحقیـق النمــو، فـي الحقیقـة یمكـن االشــارة 

لــیس لــدیها وفــرة فــي المــوارد الطبیعیــة ولكنهــا اســتطاعت تحقیــق النمــو، مــن خــالل  للــدول التــي مثــالٍ كالــى الیابــان 
                                                           

  .189،ص مصدر سابق : میشیل توداور )1(
  . 218مصدر سابق، ص ت :اقاسماعیل عبدالرحمن، حربي محمد عری )2(
دار مصـباح الحریـة االهلیـة، د، مراجعـة وتـدقیق فـادي حـدادین، طریقـة التفكیـر االقتصـادي، ترجمـة لینـدا الحمـو : بیتر بینكـي، دیفیـد بریشـنكو )3(

  . 588، ص2008االردن، ،  1ط
  . 588، مصدر سابق، ص لسون ویلیام ديیسامو  )4(
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ى راس المـــال ووفـــرة ایــدي العمـــل المـــاهرة وذلـــك لغـــرض تركیزهــا علـــى القطاعـــات التـــي تعتمـــد بصــورة مباشـــرة علـــ
  .)1(لة النقص في الموارد الطبیعیةسأتخطي م

3_Capital Accumulation  
د بصـورة رئیسـیة سـیشیر مصطلح تراكم راس المال الى المكون المـادي الناشـئ عـن عملیـة االسـتثمار ویتج

 .)2(القائمة من المكائن والمعدات واالبنیة واالنشاءات ووسائط النقلباإلضافات المتحققة في الموجودات 
ویولــد التــراكم الرأســمالي عنــدما یخصــص جــزءا مــن الــدخل الحــالي كاالدخــار لكــي یــتم اســتثماره فــي انتــاج  

 انحیـث السلع الرأسمالیة مثل المعامل، المكـائن، طـرق المواصـالت ، الجسـور، المـدارس، الجامعـات........الخ 
الــى زیــادة  تكــوین رؤوس االمــوال یشــكل احــد العوامــل االساســیة للنمــو فــي الطاقــة االنتاجیــة للمجتمــع، ممــا یــؤدي

  .)3(الرصید الرأسمالي المتاح للقوة العاملة فضال عما یؤدي الیه من امكانیه االستفادة من التطورات الفنیة الحدیثة
خــار ومــن ثــم تكــون كلفــه (ثمــن) النمــو االقتصــادي حجــم االدبان تــراكم رأس المــال یتعلــق بصــورة مباشــرة 

  . التضحیة باالستهالك الحالي من اجل االدخار لغرض تراكم رأس المال الذي یمثلاالدخار بالنسبة للمجتمع 
أس المــال ینبغــي التركیــز علــى االســتثمارات التــي تعــرف بالبیئــة الرأســمالیة االجتماعیــة ر فكــر فــي نوعنــدما 

)Social Overhead Capital(  وهي التي تشمل المشروعات المغذیـة التـي یـتم تنفیـذها علـى نطـاق واسـع قبـل
البدء في التبادل التجاري مثل اقامة الطرق ومشروعات الري والمیاه والصحة العامة، او تدخل الحكومـات لتـأمین 

علـى  يطـو نانظمة النقل واالتصاالت التـي ت البیئة الرأسمالیة االجتماعیة، وهناك ایضًا استثمارات أخرى من تنفیذ
  .)4(في انتاجها على كثافة استخدام الجمهور لها التي تعتمدمؤثرات خارجیة (الشبكة) 

4_Technological Progress 
التكنولوجیــا عبــارة عــن مخــزون المعرفــة المتاحــة لمجتمــع مــا فــي لحظــة معینــة فــي مجــال(الفنون الصــناعیة 

)Industrial Arts (ــ ي تتجســد فــي الســلع واالســالیب االنتاجیــة واالداریــة عنــد االفــراد ذوالتنظــیم االجتمــاعي وال
تغیر او تحسـین مسـتوى ونوعیـة التكنولوجیـا المتاحـة، كاكتشـاف اسـالیب انتاجیـة جدیـدة  مثلوالمؤسسات والدولة، 

شــكل یلعلمـاء المهتمـین بــان التقـدم التكنولـوجي لهـذا اجمــع او وسـلع غیـر معروفــة سـابقا وتصـامیم هندســیة مبتكـرة، 
  .)5(واحد من اهم العوامل المسؤولة عن النمو االقتصادي، ان لم یكن اهمها على االطالق

یعنـي ادخـال اسـالیب تقنیـة جدیـدة  بنفس الكمیة من المـوارد نفسـهایؤدي الى زیادة االنتاج الذي ان التطور التقني 
الت، اي ان العمـال یتمكنـون مـن انتـاج السـلع دخاالنتاج بالنسـبة لكـل وحـدة مـن المـالتي یمكن من خاللها زیادة و 

                                                           
 . 271مصدر سابق، ص اسماعیل عبد الرحمن، )1(
  . 44، ص2009بغداد، :  2014-2010وزارة التخطیط، خطة التنمیة الوطنیة للسنوات،  )2(
  . 489، ص1983الكویت،  ،2طالنظریة االقتصادیة الكلیة، ، وكاله الطباعة والنشر، : رقاحمد صر قص )3(
  . 589مصدر سابق، ص: سامو یلسون، نورد هاوس )4(
  . 41، ص1990،الكویت،59العرب امام تحدیات التكنولوجیا، سلسلة عالم المعرفة، العدد : انطونیوس كرم )5(
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بتكلفـة اقــل ممــا كانــت علیــه قبــل اســتخدام هــذه االسـالیب ،وهــذا یعنــي ان كــل وحــدة مــن االنتــاج تتطلــب رأس مــال 
  مجاالت البحثمالي واالستثمار في طبیعي وبشري اقل ،كما ویحدث التطور التقني من خالل التكوین الرأس

فـي البحـث والتطـور وعلـى ذلـك فـان  الموظـفالعلمي، فالتطورات التقنیة السریعة انما هي ولیدة االسـتثمار 
 .)1(تطلب نفقات استثماریة، اي تتطلب تضحیة باالستهالك الحاليیالتقدم العلمي والتقني مثل اي تحسینات 

 
االقتصادیة بیان الخطوات التي یمكن اتباعهـا للوصـول بمجتمـع معـین الـى مسـتوى النمـو تحاول النظریات 

وذلـــك مـــن خـــالل دراســـة المتغیـــرات التـــي لهـــا اثـــر كبیـــر فـــي الوصـــول الـــى هـــذا المســـتوى مـــن جهـــة ودراســـة اثـــر 
العدیـد  المتغیرات بعضها على البعض االخر من جهـة اخـرى وقـد اخـذ النمـو االقتصـادي حیـزا واسـعا مـن كتابـات

هــذه الظــاهرة وبــذلك نجــد ان مفهــوم النمــو  فســرمــن العلمــاء االقتصــادیین، وظهــرت الكثیــر مــن النظریــات التــي ت
  و االتي:ـحت التي تناولته تاریخیا وعلى النوالعوامل المحددة له تختلف باختالف النظریا

 النمو القتصادي في النظریة الكالسیكیة. -1
 ركسیة.النمو االقتصادي في النظریة الما -2
 النمو االقتصادي في النظریة النیوكالسیكیة. -3
 .الكنزیةالنمو االقتصادي في النظریة  -4
 النمو االقتصادي في النظریة الحدیثة.  -5

 النمو االقتصادي في النظریة الكالسیكیة -1
تمیز االقتصادیون الكالسیكیون امثال ادم سمث وریكاردو ومالثوس وجون ستیوارت مل واخرین باهتمامهم 
الكبیر بالنمو االقتصادي وقد (وضع ادم سمث) الخطوات االولى لنظریة النمو االقتصـادي القائمـة علـى المبـادئ 
التي كان یؤمن بها وهي الدعوة الى الحریة الفردیة وعدم تدخل الدولـة فـي النشـاط االقتصـادي والتأكیـد علـى مبـدا 

ظریة قائمة بذاتها وانما جاءت فـي سـیاق اهتمامـه التخصص وتقسیم العمل اال ان دراسته هذه لم یتمخض عنها ن
(سـمث) فـي مؤلفـه (ثـروة االمـم) ان هنـاك اربعـة عناصـر اساسـیة یـدور  اذ بـینّ  )2(باالقتصاد السیاسي بشـكل عـام

حولهــا النمــو االقتصــادي وتتمثــل بالســعي لتحقیــق معـــدالت مرتفعــة مــن التــراكم الرأســمالي والتقــدم المطــرد لفنـــون 
  .)3(لألسواق وتوفیر بیئة اقتصادیة واجتماعیة مناسبة للقائمین بالنشاط االقتصادي ستمرع الماالنتاج والتوس

واعتقــد (ســمث) ان النمــو االقتصــادي یحــدث بطریقــة تراكمیــة فعنــدما یبــدأ النمــو مــع افتــراض تقســیم العمــل 
الى زیادة الدخل الحقیقي ووجود السوق ورأس المال فان انتاجیة العامل سوف تتجه الى الزیادة وسوف یؤدي هذا 

ویـــرى  .ومـــن ثـــم زیـــادة المـــدخرات واتســـاع حجـــم الســـوق ممـــا یـــؤدي مـــرة اخـــرى الـــى رفـــع مســـتوى االنتـــاج والـــدخل
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  .588ص ،1988
  . 200, ص2001 االسكندریة، تطویر الفكر االقتصادي، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع،: عبدالرحمن یسري )2(
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االقتصادیون الكالسیكیون ان النمو االقتصادي یعتمد على الموارد الطبیعیة وراس المال والتقدم التقني كما یـرون 
اس لعملیــة التنمیــة لــدوره الكبیــر فــي تحقیــق التقــدم التقنــي وامكانیــة تطبیــق ان التــراكم الرأســمالي هــو المحــرك االســ

  .التخصص وتقسیم العمل
  -هما: )1(كما ان النمو االقتصادي واتجاهه نحو وضع الركود ینشا بفضل عاملین اساسیین

المحــدودة النمــو الســكاني ومــا ینــتج عنــه مــن زیــادة االســتهالك وضــغط علــى االراضــي الزراعیــة ذات المســاحة   - أ
ممــا یــؤدي الــى ظهــور قــانون الغلــة المتناقضــة، فــالنمو الســكاني یعتمــد علــى اجــر الكفــاف ویــرتبط معــه بعالقــة 
طردیــة فعنــد ارتفــاع مســتوى االجــور عــن حــد الكفــاف یرتفــع عــدد الســكان لكــونهم یــزدادون بمعــدل اعلــى مــن 

 صدي الـى سـریان قـانون الغلـة المتنـاقالموارد المحدودة (االرض) مما یولد ضغطا على هذه الموارد بحیـث یـؤ 
  .ومن ثم زیادة الناتج القومي بنسبة اقل من الزیادة في القوى العاملة 

ـــدمعـــدل التقـــدم التقنـــي:   - ب عناصـــر االنتـــاج  یـــةالتـــراكم الرأســـمالي اســـاس التقـــدم التقنـــي الـــذي یرفـــع مـــن انتاج ُیعَّ
ة ولكــن ال یلبــث معــدل نمــو الســكان ان صــوبخاصــة عنصــر العمــل ممــا یــؤخر مــن ســریان قــانون الغلــة المتناق

 وبالتـاليعلـى المـوارد الطبیعیـة المحـدودة  معـدل نمـو التقـدم التقنـي مـا یولـد ضـغوطًا سـكانیه بنسبة تفوق یتزاید
 هبوط مستوى االرباح وانخفاض الفائض االقتصادي الذي هو مصدر التراكم الرأسمالي . 

 النمو االقتصادي في النظریة الماركسیة  -2
) مـــن االقتصـــادیین الـــذین اهتمـــوا بظـــاهرة النمـــو االقتصـــادي والعوامـــل 1883-1818مـــاركس ( لار كـــیعــد 

ا كمحــددات للنمــو هالمــؤثرة فیــه اذ كــان یســیر علــى خطــى الكالســیك مــن حیــث ترجیحــه للعوامــل االقتصــادیة وحــد
تصــادي علــى الــرغم مــن االقتصــادي حیــث یــرى ان التــراكم الرأســمالي هــو المحــرك االساســي لتحقیــق التطــور االق

التملــك الخــاص لوســائل االنتــاج  بعــدم توقعــه انهیــار النظــام الرأســمالي، حیــث تمیــز نمــط االنتــاج فــي هــذا النظــام
سـلعه كبـاقي واتساع رقعة التبادل النقدي مع وجود ضغوطا كبیرة على العمل الى الحد الذي عنده عنصـر العمـل 

التبادلیــة ینشــا عنــه مــا یعــرف بالقیمــة  قیمتــهقــدم اكثــر مــن مــل یالســلع ویعكــس عناصــر اإلنتــاج األخــرى فــان الع
 .)2(المضافة التي یمتلكها الرأسمالي

ویعتمـــد مقـــدار الـــربح الـــذي یحصـــل علیـــه الرأســـمالي علـــى مصـــدر ذلـــك الـــربح، فـــان كـــان مصـــدره القیمـــة  
ح ولهـذا یلجـأ الرأسـمالي الـى نـوع مـن المسـاواة فـي معـدالت الـرب سـوف تقـودالمضافة فأن المنافسة في هذا النظام 

الى زیادة القیمة المضافة باي شكل من االشكال اي زیادة االنتاجیة مع الحفاظ على مستوى االجر الذي یحصل 
 ومـن خـالل تغییـروبـذلك فـان الرأسـمالي یحـاول ان یركـز علـى تـراكم راس المـال  ،علیه العامل عند مستوى معـین

التركیب العضوي لرأس المال والذي یقصد به نسبة راس المال الثابـت الـى راس المـال المتغیـر علـى حسـاب راس 
ومـن المال المتغیر والذي یمثل القوة العاملة، لكونهـا هـي الوحیـدة القـادرة علـى تحقیـق الزیـادة فـي القیمـة المضـافة 
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نظریة (ماركس)  ولتوضیحدالت النمو االقتصادي یحصل انخفاض في معدل االرباح مما یؤثر سلبا على مع هنا
  .)1(في النمو البد من الوقوف على اهم جوانب هذه النظریة

عتمـد علـى اربعـة عناصـر وهـي العمــل تدالـة االنتـاج مشـابهة إلـى حـد كبیـر لدالـة االنتـاج الكالسـیكیة اذ  تعتبـر  - أ
 )2( -یغة اآلتیة:ورأس المال والموارد الطبیعیة والتقدم الفني، وهي بذلك تأخذ الص

Q= F(L,K,R,T) 
  كمیة االنتاج Qحیث ان 

R  الموارد الطبیعیة  
 L عنصر العمل  
 K عنصر رأس المال  
 T نيتقالتقدم ال  
االخیر اساس النمـو االقتصـادي وفیمـا یخـص عنصـر العمـل فـان (مـاركس) اقـر بوجـود بطالـة نظـرًا  ُیعَّد و

اعــداد كبیــرة مــن العــاملین, كمــا  حیــؤدي فــي نهایــة المطــاف إلــى تســریي نــي والــذتقلألعتمــاد المتزایــد علــى التقــدم ال
فـي تأثیرهـا علـى النشـاط اعتقد ان الموارد الطبیعیة خاضعة لقانون الغلة المتناقصة ولكن هذه الظاهرة لن تسـتمر 

  .االقتصادي
ثمار یعتمـد علـى عند ماركس على االستثمار اذ ان احدهما هو دالة لآلخـر اي ان االسـت التقنيیعتمد التقدم   - ب

 -ني وبالعكس ویمكن بیان ذلك بالمعادلة اآلتیة:تقالتقدم ال
T=F(I) ـــــــــــــــــــــــــــ  (1) 
I=(T) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ (2) 

اذ نجد من خالل المعادلة االولى اتباع االسالیب االنتاجیة الحدیثة سوف یحسن نوعیة السلع المنتجة ممـا 
  من ارباح اصحاب المشاریع وبذلك تزداد استثماراتهم.یزید 

ضــمن طریقــة تســتطیع المنشــاة  التقنــيأمــا المعادلــة الثانیــة فنجــد مــن خاللهــا ان االســتثمار هــو دالــة للتقــدم 
ي ویمكــن تقنـوبـذلك نسـتنتج ان الـربح هـو دالـة للتقـدم ال ، ادخـال اسـالیب حدیثـة فـي االنتـاج ممـا یزیـد مـن ارباحهـا

الوصــول إلــى النمــو فــي النظــام هــو السـبب الرئیســي فــي  فــي العملیــة االنتاجیــةادخــال االســالیب الحدیثــة القـول ان 
  الرأسمالي.

 النمو االقتصادي في النظریة النیوكالسیكیة-3
) ومیـــد Sawan) و (ســوان) (Solow-Rتعتمــد هــذه النظریـــة التــي تمثلــت فـــي كتابــات (روبــرت ســـولو) (

)Meade . J 3(اهمها) على افتراضات( :  

                                                           
  . 121ص 102، ص 1973دراسات في التنمیة االقتصادیة، مطابع عابدین، االسكندریة،  : عبدالرحمن یسري )1(
  . 122ص، مصدر سابق  : عبدالرحمن یسري )2(
 . 506، ص ، مصدر سابقصقر احمد  – )3(



 
 

42 
 

 امكانیة االحالل بین عناصر االنتاج في العملیة االنتاجیة.  - أ
 سیادة حالة المنافسة التامة بالشكل الذي یلغي جمود االسعار.  - ب
 عناصر االنتاج. نتجانس الوحدات المختلفة في كل عنصر م  - ت
 عناصر االنتاج یدفع لها قیمة انتاجها الحدي.  - ث
 االنتاجیة وثبات عوائد الحجم. صتتمیز دالة االنتاج بتناق  -  ج

دم االخیر نموذجا للنمو المتوازن في االجـل قوقد جاء نموذج (سولو) معتمدًا على نموذج هارود دومار اذ 
، ومعــدل النــاتجالطویــل معتمــدًا بــذلك علــى ثالثــة محــددات رئیســیة وهــي معــدل االدخــار، ومعــدل رأس المــال الــى 

من هذه المحددات عن موضع التوازن یقود االقتصاد إلى التضخم والبطالة  الزیادة في قوة العمل وان انحراف اي
وفـق ، التـوازن و  ووفقا لذلك فان التوازن یحدث عندما یتسـاوى معـدل النمـو المرغـوب بـه مـع معـدل النمـو الطبیعـي

لطویـل عند تساوي معدل النمو المرغوب به مع معـدل النمـو الطبیعـي فـي االجـل ا یتحقق) Solowمفهوم سولو (
 وفي ظل عدم ثبـات نسـب عناصـر االنتـاج وباالعتمـاد علـى االفتراضـات السـابقة یمكـن التعبیـر عـن دالـة االنتـاج

  .  )3النیوكالسیكیة كما في الشكل (
  ) دالة االنتاج النیوكالسیكیة3شكل (

  
  . 504, ص1983، 2طالنظریة االقتصادیة الكلیة، وكالة المطبوعات، : صقر احمد صقر :المصدر

إذ یشـــیر المحـــور االفقـــي إلــــى عنصـــر العمـــل بینمــــا یشـــیر المحـــور الراســـي إلــــى عنصـــر رأس المـــال امــــا 
النـــاتج المتكــافئ والتـــي توضـــح كــل منهـــا الكیفیـــة التــي یـــتم بهـــا مـــزج  المنحنیــات الموضـــحة فتشـــیر الــى منحنیـــات

) وكلمـا تزایـدت الكمیـات المسـتخدمة مـن Yتج (النـا عنصري االنتاج ، العمل وراس المال النتاج كمیة محددة مـن
عنصـري  ومـع اسـتمرار النمـو فـان عـرض Y3>Y2>Y1 كـال العنصـرین كلمـا تزایـد حجـم االنتـاج وهـذا یعنـي ان

سـیتمكن المجتمــع مـن الوصـول الـى منحنیــات اعلـى للنـاتج المتكـافئ وتشــكل  ومـن ثـماالنتـاج سـیتجه نحـو الزیــادة 
علــى هــذه المنحنیــات مســار النمــو والــذي یتجــه إلــى اعلــى ناحیــة الیمــین ولــو اتجــه الــنقط التــي یــتم الوصــول الیهــا 

العمل ورأس المال إلى التزاید بنفس النسبة فان مسار النمو سیكون عبارة عن خط مستقیم یبدأ مـن نقطـة االصـل 
  )OW( .)1مثل الخط (

                                                           
 . 507-506مصدر سابق، ص صقر احمد صقر : )1(

Y1 
Y2 

Y4 
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وبنــاء علــى مــا تقــدم فــان هــذه النظریــة تــرى ان بإمكــان البلــد الــذي یتســم بمعــدالت منخفضــة مــن االدخــارات 
نصــیب الفــرد مــن الــدخل  بــه تزایــدییحقــق معــدالت عالیــة مــن النمــو االقتصــادي و ان وبفــائض فــي عنصــر العمــل 

لـــى االرتفــــاع یزیـــد التــــراكم وعنـــدما تمیـــل معــــدالت االدخـــار ا ،الحیـــاة ألفـــراد المجتمــــع مســــتوىتحســـین بالقـــومي و 
البلـــد علــى المــدى الطویـــل ان یوجــد تولیفــات اخـــرى بــین العمــل ورأس المـــال  علــى النحـــو الــذي یجعــلالرأســمالي 

  ن اداء اقتصاده القومي.یلتحس
  )1(دوكالس) حیث تأخذ الصیغة اآلتیة-) في نموذجه دالة انتاج (كوبSolowویستخدم سولو (

Yt=F(  KaLb) ــــــــــــــــــــــــــــ  (1) 
  تمثل الناتج الكلي Ytحیث ان 

 K رأس المال  
 L قوة العمل  
 At .اثر التغیرات التقنیة خالل الزمن الذي یعد ثابتًا في االجل القصیر  

ونتین الواحد الصحیح وهذ یشیر الى قانون ثبات عوائد الحجم وان اي زیادة تحصل فـي ر ویبلغ مجموع الم
  .صةالمال تنتج عنها زیادة في الناتج بنسبة اقل وهذا یعود الى قانون العوائد المتناقعنصر العمل او رأس 

 النمو االقتصادي في النظریة الكیزیة -4
) مــــن ابــــرز اقتصــــادي القــــرن J.M.Keynes1883 -1946(االقتصــــادي (جــــون مــــا ینــــارد كینــــز)  ُیعَّــــد

  . العشرین اذ ارتبطت باسمه العدید من االفكاروالنظریات
تحدید قوانین نمو الدخل القومي یعد من المسائل المركزیة في هذه النظریة لذا تحتل نظریـة المضـاعف  ان

)Multiplier ــًا اساســیًا فــي نظریــة الــدخل القــومي اذ یــرتبط زیــادة الــدخل القــومي بزیــادة االســتثمارات ، وهــذا ) ركن
الرأسـمالیة تـؤدي إلـى زیـادة المنتجـات وبـالطبع االرتباط واضح من وجهة نظر االنتاج المادي فزیـادة االسـتثمارات 

تشـغیل قـوة عمـل إضـافیة او زیـادة انتاجیـة ( یمكن من خاللـهذلك لكون راس المال منتجًا بحد ذاته وانما  ال یرجع
وبمعنـى آخـر ان  )منظار آخر، من منظـار الـدخل النقـدي(في العمل) ولكن كینز ینظر إلى هذه االرتباطات من 

مجموعـة الـدخول الفردیـة، كمـا  الـدخل القـومي یتكـون مـنف لالسـتهالكالمضاعف والمیل الحدي  هناك ارتباط بین
ان االسـتثمار فـي اطـار عملیـة النمــو یتحـول إلـى دخـول فردیــة ایضـًا تنفـق ویتحـول جــزء منهـا إلـى دخـول جدیــدة، 

مــن االســتثمارات التــي  الــدخل القــومي تكــون اكبــر التــي یتضــمنهاوتكــون حصــیلة هــذه العملیــة ان الــدخول النقدیــة 
هم ذلـك فـي زیـادة الـدخل القـومي، ممـا یشـیر هـذا سـی مـن الـدخل وال ابدأت بهـا عملیـة النمـو، ولـذا یـتم ادخـار جـزء

التحلیــل إلــى ان الــدخل النقــدي ســوف یــزداد بمقــدار االســتثمارات الموظفــة مضــروبًا بالمضــاعف، ویتحــدد االخیــر 
  .)2(المضاعفته اذ كلما ارتفعت قیمة زادت قیم لالستهالكبقیمة المیل الحدي 

                                                           
)1( R.Solow, Technical change the aggregate production function the review of Economical Statistic, 

August, Vol.,39,1967,p.p 321-320 . 
 . 28ص, 1979ترجمة عارف دلیله، دار الطلیعة، بیروت، : الكنزیة الحدیثة: ایرینام اسادتشایا )2(
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اهتم كینز بالشروط الالزمة لنمو االقتصاد القومي، واعتبر ان (الطلب الفعال) في مقدمـة الشـروط الالزمـة 
  .)1(للنمو، وهو یمثل ذلك الجزء من الدخل القومي الذي ینفق على االستهالك والتراكم

ان یعـوض مـن خـالل سیاسـة اقتصـادیة مناسـبة تطبقهـا الدولـة ویرى كینز ان نقص (الطلب الفعـال) یجـب 
یكــون انجازهــا االســتراتیجي االســاس دعــم النشــاط االســتثماري وتوســیع انفــاق الدولــة نفســها بهــدف التعــویض عــن 

  صور (الطلب الفعال) الخاص.ق
 -النمو االقتصادي في النظریة الحدیثة: -5

الدول وعدم الوصول إلى نقطة النمو الثابت واستمرار توسع ان استمرار ارتفاع معدالت النمو في عدد من 
الفجوة التنمویـه بـین الـدول المتقدمـة والنامیـة دفعـت عـددا مـن اقتصـادي التنمیـة اواسـط الثمانیـات إلـى البحـث عـن 
اسس جدیدة لتفسیر النمـو فـي االجـل الطویـل فظهـرت نمـاذج جدیـدة حاولـت تحدیـد العوامـل المؤدیـة إلـى اسـتمرار 

 فـــاع معـــدالت النمـــو فـــي االجـــل الطویـــل بعـــد ان عجـــزت النظریـــة النیوكالســـیكیة عـــن ذلـــك ومـــن هـــذه النمـــاذجارت
اذ  1986) عـام Robert Lucasوروبـرت لوكـاس ( Paul Romerول (رومـر) بـالنمـوذج الـذي قدمـه كـل مـن 

نوعیة ذاتیة داخلیة إلى تحوالت  تفضي تمخضت ابحاثهم عن تطویر االطار النظري حول العملیة التأریخیة التي
والتـي تـودي بـدورهاالى تحـوالت فـي  Endogenous Technical Change نـيتقفـي مجـال المعرفـة والتقـدم ال

االسـتثمار فـي رأس المـال البشـري والتقـدم التقنـي اسالیب االنتاج عبر الـزمن وقـد اكـد هـذا النمـوذج  علـى ضـرورة 
  .)2(كعوامل اساسیة للنمو االقتصادي

) D.Weilودیفیــد ویــل ( D.Romerودیفیــد رومــر  G Mankiwوفضــًال عــن ذلــك طــرح (غریــك مــانكي) 
صیاغة جدیـدة لدالـة االنتـاج باالسـتناد إلـى سالسـل زمنیـة وبیانـات حـول احصـاءات النمـو فـي الـدول  1992عام 

 Y=A K1/3 L1/3 H1/3            : )3(النامیة وعلى النحو اآلتي
  التقنيترمز الى التقدم  Aحیث ان 

 K االستثمار في رأس المال المادي  
 H االستثمار في رأس المال البشري  
 L العمل  

وعلى الرغم من ابراز هذه الدالة اهمیة رأس المال البشري كاحد اعمدة النمو االساسـیة إال انهـا ال تسـمح بزیـادة 
  ظل الواحد الصحیح.یونة لعناصر االنتاج الثالثة ر مساهمته في العملیة االنتاجیة نظرًا ألن مجموع معامالت الم

ویشــیر (رومــر) إلــى ان االكتشــافات واالختراعــات واالبتكــارات تعــد هــي القــوى المحركــة االكثــر اهمیــة لــدفع 
عجلــة النمــو االقتصــادي فــي العصــر الحــدیث وبهــذا یكســب التقــدم التقنــي اهمیــة بالغــة فــي ســیاق عملیــات النمــو 

  . )4(امیةوالتنمیة في الدول الن

                                                           
 . 15، ص 1993، ، الموصل ، العراق ، دار الكتب للطباعة والنشرمقدمته في علم االقتصاد : سالم النجفي )1(
 . 243ص213، ص 2003، بیروت، 2نظریة النمو، ترجمة لیلى عبود، مركز دراسات الوحدة العربیة، ط : روبرت سولو )2(
 . 141، ص2000 ،، بیروت1راسات الوحدة العربیة، طالعرب والتجربة االسیویة، الدروس المستفادة، مركز د : محمود عبدالفضیل )3(
 . 142ص : المصدر نفسه )4(
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تســعى البلــدان النامیــة لتحقیــق تنمیتهــا االقتصــادیة وزیــادة معــدل النمــو االقتصــادي بهــا وذلــك یحتــاج إلــى 

وامـام  استثمارات ضخمة وبالتالي فهي تتطلب رؤوس اموال طائلة قد تعجز عن توفیرهـا بمواردهـا الذاتیـة وحـدها،
هــذا العجــز فانهــا تلجــأ الــى االســتثمارات االجنبیــة باعتبارهــا الطریــق للخــروج مــن المــأزق وتســهیل انجــاز عملیــة 

  التنمیة االقتصادیة.
 Economicوعنــــد الحــــدیث عــــن التنمیــــة االقتصــــادیة تثــــار قضــــیة التفرقــــة بــــین التنمیــــة االقتصــــادیة 

development  والنمـو االقتصـادي .Economic Growth  ،فكالهمـا یعنـي زیـادة الطاقـة االنتاجیـة لالقتصـاد
إلـى التمییـز بـین  بعضـهمویمیـل  )1(اي زیادة االستثمار المنتج في تنمیـة االمكانـات المادیـة والبشـریة فـي المجتمـع

تبقــى تــدخال ارادیــًا مــن الدولــة ألجــراء تغیــرات  التنمیــة االقتصــادیة والنمــو االقتصــادي علــى ان التنمیــة االقتصــادیة
وهي تؤدي بـذلك إلـى تحسـین كفـاءة االقتصـاد وزیـادة  جذریة في هیكل االقتصاد وعالج ما یقترن به من اختالل،

الناتج، اما النمو االقتصادي، فهو نمو تلقائي لالقتصاد یؤدي إلـى زیـادة النـاتج دون تغییـر ارادي فـي عمـل واداء 
النمــــو الطبیعــــي لهــــا، وال یقتــــرن بــــالنمو  االقتصــــاد وهــــو یحــــدث فــــي المجتمعــــات علــــى مــــر الــــزمن، ویــــؤدي الــــى

االقتصادي عادة تدخل في عمل االقتصاد اال في حاالت قلیلة اذا ما حدث اختالل فـي االقتصـاد إلعـادة التـوازن 
  .)2(الیه

ان اصـــطالح النمـــو االقتصـــادي یســـتخدم لإلشـــارة الـــى مظـــاهر التقـــدم االقتصـــادي او  بعضـــهم الـــىویشـــیر 
الحقیقـــي او متوســـط الــدخل، امـــا اصـــطالح التنمیـــة  النـــاتج المحلـــي االجمــاليادة فـــي دالئلــه، وعلـــى االخـــص الزیــ

خـص التغییـر فــي رات االساسـیة التـي تـؤدي الـى احـداث التقـدم، وعلـى االیـاالقتصـادیة فیسـتخدم لإلشـارة الـى التغی
یـــادة معـــدل النمــــو وســـواء كانـــت البلــــدان النامیـــة تســـعى لتحقیـــق تنمیتهــــا االقتصـــادیة وز ،  )3(البنیـــان االقتصـــادي

  االقتصادي لها، فإنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة تتطلب رؤوس اموال طائلة.
لقــد بــرزت التــدفقات الرأســمالیة كأحــد الظــواهر االقتصــادیة فــي االداء االقتصــادي للــدول ویمثــل االســتثمار 

فـي التغیـرات النظریـة وانعكـس هـذا االجنبي المباشر احد اهم اشـكال التـدفقات الرأسـمالیة التـي احتلـت مكانـًا كبیـرًا 
  -الدور لالستثمار االجنبي المباشر في زیادة النمو االقتصادي كونها:

دورًا كبیـرًا فـي رفـع كفـاءة  الشركات دولیة النشاط التي تقوم باالسـتثمار المباشـر فـي البلـدان النامیـة تؤدي -1
قطاع التصدیر في هذه البلدان، وهناك دوافع لهـذه الشـركات العمالقـة لنقـل وتـوطین بعـض الصـناعات فـي الـدول 
النامیة، ومن اهم هذه الدوافع االنخفاض النسبي في تكلفة النقل واختصار الوقت الالزم للنقل وتراجـع اهمیـة ذلـك 

عالیــة مــن تكلفــة المنــتج النهــائي فــي الــدول الصــناعیة و هنــاك منتجــات ال یمكــن  إال ان تكلفــة النقــل تمثــل نســبة
، ویساهم وجود هذه الشركات في فـتح االسـواق العالمیـة االجنبیة انتاجها في البلدان النامیة بدون نشاط الشركات 

                                                           
  48ص ، 1999االسكندریة، ،التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة ومشكالتها،الدار الجامعیة:عبدالرحمن یسري احمد.،د ةمیمحمد عبدالعزیز عج )1(
  . 129التنمیة االقتصادیة، مصدر سابق، ص :عبدالعزیز حسن حسن )2(
 .37، ص 1993، ، القاهرة  ، دار النهضة العربیةیة في تحقیق التنمیة االقتصادیةدور السیاسة المالیة االسالم :السید عطیة عبدالواحد )3(
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، وبالتـالي المسـاهمة لمنتجات الصـناعات التـي تقیمهـا فـي الـدول النامیـة، االمـر الـذي یـؤدي إلـى زیـادة الصـادرات
   -وهناك نوعین من االثار لالستثمار االجنبي المباشر على میزان المدفوعات: )1(في تحسین میزان المدفوعات

: تقاس من خالل المعامالت الدولیة المرافقة للشركات متعـددة الجنسـیة والمعكوسـة فـي میـزان راس المـال االولى
  فوعات .ومیزان العملیات الجاریة في میزان المد

: تـــتم كنتیجـــة لمشـــاركة االســـتثمار االجنبـــي المباشـــر فـــي تكـــوین راس المـــال المحلـــي الـــذي یعـــزز النمـــو  الثانیـــة
االقتصــادي مــن خــالل التفاعــل المتبــادل بــین اثــر المضــاعف والمعجــل وبــدوره یــؤثر علــى المتغیــرات االقتصــادیة 

االجنبـــي المباشـــرعلى میـــزان المـــدفوعات للبلـــد  . ولكـــن الحكـــم علـــى االثـــر الصـــافي لالســـتثمار)2(الكلیـــة االخـــرى
المضیف یتطلب اجراء مقارنة بین حجـم التحسـن الـذي طـرا علـى المیـزان التجـاري ومیـزان حسـاب راس المـال مـع 
حجم الموارد المحولـة الـى الخـارج والمتمثلـة بتحویـل جـزء مـن راس المـال واالربـاح ودخـول العـاملین االجانـب فـاذا 

یقـال ان االسـتثمار االجنبـي المباشـر  بر من حجم الموراد المحولة فانها حالة ایجابیة,وعندئـذكان حجم التحسن اك
  .)3(له دور ایجابي في تحسن میزان مدفوعات البلد المضیف

ـــة المباشـــرة اصـــبحت وســـیلة  -2 ـــةاالســـتثمارات االجنبی ـــاج مهم ـــا االنت ـــل تكنولوجی ، والمهـــارات والقـــدرات لنق
االمــــر الــــذي یســـمح بتحســــین الصــــناعة، وتحقیــــق تقــــدم فــــي طــــرق  )4(یمیــــة واالداریــــةاالبتكاریـــة، واالســــالیب التنظ

  .)5(التصنیع، وزیادة االنتاج، واكتساب الخبرة االداریة
ان االســتثمار االجنبــي المباشــر ســاهم فــي ســد الفجــوة التكنولوجیــة بــین البلــدان النامیــة والبلــدان الصــناعیة 

هذه البلدان ان تقیم مشروعات ضـخمة ذات مسـتوى تقنـي متقـدم مثـل  بفضل هذا االستثمار استطاعتفالمتقدمة، 
مشــروعات البتروكیمیاویــات، وتمكنــت ایضــًا مــن تصــمیم وتنفیــذ بعــض مشــروعات البنیــة االساســیة المتقدمــة مثــل 

  .)6(الطرق والموانئ والمطارات وشبكات الكهرباء ومحطات تحلیة المیاه وغیرها
ستثمار االجنبي المباشر عن طریق تقدیم حزمة كاملـة تشـمل نظـم واسـالیب یتم نقل التكنولوجیا بواسطة اال

نقــل التكنولوجیــا مــن خــالل الشــركات  حیــث انالتخطــیط والتنظــیم واالنتــاج والتســویق والمعرفــة الفنیــة وراس المــال 
ــ االحنبیــة تتــرك حیــث  ا ,اثــارا جانبیــة علــى االقتصــاد اي جعــل االقتصــاد ككــل یســتفید مــن عملیــة نقــل التكنولوجی

                                                           
ــأثیر العولمــة علــى االســتثمار االجنبــي المباشــر، بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر الســنوي الســادس لكلیــة الحقــوق جامعــة  :د. صــالح زیــن الــدین )1( ت

 . 29 -28، ص 2002المنصورة، القاهرة، 
 . 137-135، ص1992الشركات الدولیة، مدخل محاسبي، دار المطبوعات الجامعیة، االسكندریة،  ي:محمد الفیوم )2(
 .34، ص 1990ترجمة طه عبد اهللا منصور،دار المریخ للنشر ، الریاض ،   القات االقتصادیة الدولیة ،هدسون هوندر :الع)3(

)4( Padme mellompally and karl p.: Foreign direct investment in develoing countries, in, finance and 
development, march, 1999, p36 . 

)5( General Blanc: contral international de equipment industriel example algerien, These de docteurat,dei, 
universite d'aix-marseille 111,1980.p.233 . 

د.فـرج عبـدالعزیز عـزت، االسـتثمارات االجنبیـة المباشـرة والتنمیـة االقتصـادیة فـي العـالم، مجلـة االقتصـاد االسـالمي،  :ایهاب عـز الـدین نـدیم )6(
  . 20, ص2000, االمارات, 232العدد
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تقاس هـذه االثـار بمـدى اسـتفادة الشـركات المحلیـة مـن هـذا النقـل عـن طریـق العالقـة المتبادلـة بـین هـذه الشـركات 
والشركات االجنبیة ,وهذا یتوقف على عاملین :االول مدى استعداد الشركات االجنبیة لتكوین عالقات تبادلیه مـع 

ة علــى اســتیعاب هــذه التكنولوجیــا ان اســتفادة مــن التكنولوجیــا الشــركات المحلیــة والثــاني هــو قــدرة الشــركات المحلیــ
طریـق المنافسـة والمحاكـاة التـي تجبـر  منها مـا یـتم عـن عدة اشكال .وبالتي تنقلها الشركات متعددة الجنسیة یأخذ 

لـدى او توظیف عمال سبق ان عملـوا نافسیة باستخدام تكنولوجیا حدیثة، الشركات المحلیة على تحسین قدرتها الت
والسؤال الذي یطرح هنـا هـل ان الـدول النامیـة ستحصـل علـى )1(الشركات االجنبیة, او عن طریق عالقات االنتاج

فوائـد التكنولوجیــا بمجـرد جــذب االســتثمار االجنبـي المباشــر الیهـا والجــواب هــو ان علـى الــدول النامیـة لكــي تجنــي 
ضـع عـدة شـروط وكـذلك ان تقـوم بعـدة اصـالحات ان ت المباشـر علیهـاالثمار التكنولوجیة مـن االسـتثمار االجنبـي 

  -من اهمها :
یجب ان یكون االسـتثمار االجنبـي المباشـر بأسـلوب المشـاركة بـین الشـركات المحلیـة والشـركات االجنبیـة او   - أ

ولوجیـا وخاصـة نقـل التكنبان االستثمار االجنبي المباشر بأسلوب انشاء مشروع جدید ال یهـتم  اذبأسلوب االقتناء 
  ل منافسة قویة بین الشركات االم والمشروع الجدید.ظ في

اقامــة عالقــات علمیــة بــین الشــركات االجنبیــة وبــین مراكــز البحــث العلمــي والتطــویر المحلیــة ممــا یــؤدي الــى   - ب
اكتساب تلك المراكز ألحدث ما توصلت الیه الشركات العالمیة من تكنولوجیا واسالیب بحثیة وكذلك ألجـل تكیـف 

  ذواق والظروف المحلیة .المنتوج مع اال
تحقیــق مســـتوى عـــالي مـــن التنمیـــة البشـــریة خـــالل زیــادة عـــدد المتعلمـــین والـــذي یـــنعكس علـــى تـــوفیر االیـــدي   - ت

  العاملة المدربة والجاهزة للتدریب وتوفیر المدراء االكفاء .
انتشــار تلــك خلـق بیئــة مشــجعة لنقــل التكنولوجیـا مــن خــالل حمایــة حقـوق الملكیــة الفكریــة والتــي تسـاهم بمنــع   - ث

  التكنولوجیا بصورة غیر مشروعة عن طریق النسخ وغیرها من االسالیب 
ل العمالــة المحلیــة مــن اجــل تــدریبها واكتســابها یاالتفــاق مــع الشــركات االجنبیــة الناقلــة للتكنولوجیــا علــى تشــغ  -  ج

  الخبرة الفنیة .
د الفجـوة االدخاریـة لتمویـل ,فهـي تسـاهم فـي سـ تساهم في سد بعض الفجوات الرئیسـیة فـي البلـدان النامیـة -3

االستثمارات الالزمة ,وسد فجوة النقد األجنبي الالزم لالستیراد بوجه عام واستیراد مستلزمات االنتـاج بوجـه خـاص 
فجوة بین االیرادات العامة والنفقات العامة عن طریق حصیلة الضرائب من نشاط المشـروعات االسـتثماریة الوسد 

دي الــى حــدوث انتعــاش فــي النشــاط االقتصــادي ممــا یــؤدي بــدوره الــى زیــادة حصــیلة ذلــك ان هــذه االســتثمارات تــو 
  . )2(الضرائب المدفوعة للدولة مقابل الزیادة في ارباح ودخل المشروعات

                                                           
دور االســتثمار االجنبــي الخــاص المباشــر فــي دعــم القــدرة التكنولوجیــة للــبالد العربیــة, مجلــة شــؤون عربیــة،  :عمــرو البیلــي, خدیجــة االعســر )1(

  . 122-121, ص1997، القاهرة،  79العدد
االنمــاط الســلوكیة للشــركات عــابر القومیــات, وتأثیرهــا علــى مســتوى التشــغیل فــي الــدول النامیــة، دراســة تحلیلــه للتجربــة  :رقي صــفتخــمحمــد  )2(

  . 1989المصریة، كلیة االدارة والعلوم السیاسیة, مصر, 
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كمــا ان هــذه االســتثمارات تــوفر العمــالت االجنبیــة للــدول المضــیفة مــرتین، االولــى عنــد قــدومها الــى الــبالد، 
لمنتجاتها في االسـواق الخارجیـة ممـا یحـول اقتصـاد الدولـة الـى اقتصـاد تصـدیري، ویرفـع بـذلك والثانیة عند بیعها 

القـــدرة الشـــرائیة للبلـــد للحصـــول علـــى مـــا تحتاجـــه مـــن الخـــارج، ویـــأتي ذلـــك نتیجـــة للغایـــة الرئیســـة لـــدى الشـــركات 
  ت الصعبة.االجنبیة الكبرى من انشاء فروع لها في الخارج، والتي تتركز في الحصول على العمال

4   
االســتثمار االجنبــي المباشــر یكــون مكمــال ومحفــزا لالســتثمار المحلــي فــي البلــد المضــیف ویعــد االســتثمار 

لبلد المحلي احد دعائم النمو االقتصادي ال سیما البلد المضیف في البلدان النامیة لما یؤدي الیه من زیادة طاقة ا
كمـا من الوسائل الفعالة في تغییـر بنیـة االقتصـاد القـومي لصـالح تعـدیل االخـتالالت الهیكلیـة فیـه  وهواالنتاجیة، 

زیادة حجمه یزید معدل النمو االقتصادي عبر زیادة القیمـة المضـافة واالنتاجیـة وتشـغیل القـوى العاملـة وهنـاك ان 
ثــل تكــوین راس المــال الثابــت والتــراكم الرأســمالي علیــه فــان عــدد مــن المصــطلحات المرادفــة لمفهــوم االســتثمار م

  .)1(استخدام اي منها یقصد به االستثمار المحلي
مثل االستثمار االجنبي المباشر اضافه الى التراكم الرأسمالي داخل البلد المضیف من خالل زیادة عـدد تیو 

علـى تكـوین راس المـال الكلـي للبلـد  كونه مؤشرفضال عن وقیمه المشاریع االنتاجیة وكذلك التجهیزات الرأسمالیة 
 وبالتـالي ینمـيالمضیف بطرق مختلفة ابتداء یمكـن ان یزیـد مـن المـوارد المالیـة الكلیـة المتاحـة لغـرض االسـتثمار 

تكوین راس المال في البلد المضیف، وفي الوقت نفسه یمكن لالستثمار االجنبي المباشـر التـأثیر علـى االسـتثمار 
  -:)2(نحو حركي بالطرق االتیةالمحلي على 

قد یشجع االستثمار المحلي من خالل خلق فرص استثماریة جدیدة للشـركات المحلیـة فـي الصـناعات القائـدة   - أ
 یخفف االختناقات التي تواجه النمو االقتصادي مثل النقص في البنیة االرتكازیة االساسیة والعمالت االجنبیة.و 

ان یحفـــز االســـتثمار المحلـــي مـــن خـــالل اثـــار الـــروابط الصـــناعیة مـــع الســـتثمار االجنبـــي المباشـــر یمكـــن ل  - ب
  الشركات المحلیة، اي شراء المدخالت المصنوعة محلیا من الشركات المحلیة ویجهزها بالمدخالت الوسیطة.

ان االســتثمار االجنبــي المباشــر بأســلوب المشــاركة ینقــل الخبــرات التكنولوجیــة واالداریــة والتســویقیة للمســتثمر   -  ح
  حلي مما یوسع من خبراته وعقلیته االستثماریة وزیادة قدرته على ایجاد فرص االستثمار الجیدة.الم

ان االستثمار االجنبي المباشر یزید من صادرات البلد المضیف، وهذا له اثر ایجابي على المدخالت المحلیة  -د
  واالستثمار المحلي.

االت وتجهیــزات تكنولوجیــة، والتــي ال یمكــن صــناعتها قــد یأخــذ االســتثمار االجنبــي المباشــر مادیــا كمعــدات و   -  خ
  محلیا، وبالتالي فهي ضروریة لتكوین راس المال المحلي في البلد المضیف.

ومع ذلك یمكـن لالسـتثمار االجنبـي المباشـر ان یثـبط االسـتثمار المحلـي فیمـا لـو تنافسـت الشـركات المحلیـة علـى 
  كذلك على اسواق تصریف المنتج.استخدام الموارد المالیة والمادیة النادرة و 

                                                           
  . 2, ص1987,  2000ت، الواقع واالفاق حتى عام تكوین رأس المال الثاب :هیئة التخطیط االقتصادي )1(
  256،ص2002االستثمار االجنبي المباشر والتجارة الدولیة الصین انموذجا،بیت الحكمة،بغداد،:هناء عبد الغفار السامرائي.د )2(
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5   
دورا ممیــزا فــي رفــع مســتوى االســتخدام وزیــادة اجــور العــاملین، اذ ان الشــركات االجنبیــة تمتــاز  یــؤدي فهــو

قدمها للعاملین لدیها، مما یؤدي الى بالقدرة العالیة على توفیر فرص عمل جدیدة فضال عن ارتفاع االجور التي ت
  انخفاض البطالة و زیادة القدرة الشرائیة للعاملین لدى هذه الشركات وبالتالي المساهمة في خفض مستوى الفقر.

هي عندما  االولى في خلق عمالة في الدول المضیفة لها بطریقتین ان الشركات االجنبیة یمكن ان تساهم
ین لغــرض تلــك الشــركات هــو اســتثمار فــي مشــاریع جدیــدة حیــث یتطلــب االمــر عــاملاالســتثمار المقــدم مــن  یكــون

فتـــتم عـــن طریـــق العالقـــات االقتصـــادیة واالنتاجیـــة بـــین  الثانیـــةرض التشـــغیل، امـــا االنشـــاء ومـــن ثـــم عـــاملین لغـــ
بارتباطـات  الشركات االجنبیة والشركات المحلیة اي عندما ترتبط الشـركات متعـددة الجنسـیة او الفـروع التابعـة لهـا

امامیــة او خلفیـــة مــع الشـــركات المحلیــة، حیـــث ان االرتباطـــات الخلفیــة تـــؤدي الــى زیـــادة الطلــب علـــى المنتجـــات 
 المحلیـــة ممـــا یـــؤدي الـــى زیـــادة االنتـــاج وبالتـــالي زیـــادة التشـــغیل للعـــاملین، واالرتباطـــات االمامیـــة تـــزود الشـــركات

  زیادة االنتاج فیها وبالتالي زیادة عدد المشتغلین. حتاجها فیؤدي الىالمحلیة بالمواد الضروریة التي ت
كمــا تســاهم الشــركات متعــددة الجنســیة برفــع مســتوى انتاجیــة العــاملین لــدیها وذلــك مــن خــالل تــدریبهم علــى 
احــدث التقنیــات االنتاجیــة واالداریــة والتســویقیة، وكــذلك تســاهم هــذه الشــركات بإعــادة هیكلیــة العمالــة المحلیــة عــن 

الطلــب علــى العمالــة المــاهرة وبــأجور مرتفعــة جــدا وهــذا بــدوره یحفــز العــاملین الــى تطــویر مهــاراتهم طریــق زیــادة 
  بذلك یزداد عدد العاملین المدربین.و وزیادة خبراتهم من اجل الفوز بفرص العمل 

 ان االستثمار االجنبي المباشر الخالق لفرص العمل الجیدة یعمل علـى كـبح او تأجیـل قـرار الهجـرة للخـارج
بالنسبة للعمالة المحلیة، بما یوفره مـن فـرص للعمـل وبـاألجور المغریـة، وبـذلك یعمـل االسـتثمار االجنبـي المباشـر 
على ایقاف عملیة استنزاف الخبرات الوطنیـة وهجـرة العقـول التـي تشـكو منهـا البلـدان النامیـة، و لكـن فاعلیـة كـبح 

المدرجــة خــارج  بیــة الــى اغــراء وجــذب هــذه الكــوادر الفنیــةاو تأجیــل قــرار الهجــرة تــرتبط بعــدم لجــوء الشــركات االجن
  . )1(اوطانها

6   
ومــا یــزال یســهم فــي تطــویر وتحــدیث البنیــة الداخلیــة فــي البلــدان المضــیفة،  االســتثمار المباشــر اســهملقــد 

ولبحثـــه عـــن اوضـــاع سیاســـیة وقانونیـــة واقتصـــادیة واداریـــة شـــفافة مســـتقرة فانـــه یقـــدم تغیـــرات كبیـــرة فـــي الهیاكـــل 
االجانب الى المؤسسة والسیاسات العامة للبلدان المضیفة وذلك لجعل بیئتها االقتصادیة اكثر جاذبیة للمستثمرین 

درجة زیادة التنافس بین هذه البلـدان للحصـول علـى الكمیـة المحـدودة مـن االسـتثمار االجنبـي المباشـر المعـروض 
  في العالم.

                                                           
)1( Asiedu  Elizaberth: the determinats of Employment us multinational enter prises in Africa, Development 

policy Review, 2004, p.373 . 
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ان مساهمة االستثمار االجنبي المباشر في تطویر البنیـة الداخلیـة للبلـد المضـیف یمكـن ان تتـرجم باألوجـه 
  -:)1(التالیة

جنبي المباشر اثارا ایجابیة من خالل تنفیذ االلتزامات المعنویـة المفروضـة علـى یمكن ان یترك االستثمار اال  - أ
الــدول المضــیفة، كالتزامهــا بتصــحیح اوضــاع الموازنــة العامــة ومیــزان المــدفوعات ونظــم الصــرف االجنبــي ونظــم 

بالشـكل الـذي باشـر التجارة الخارجیة ومكافحة التضخم الذي یـؤدي بالتـالي الـى تهیئـة بیئـة لالسـتثمار االجنبـي الم
 یساهم في خلق بیئة داخلیة وخارجیة مستقرة.

مكنه من اختیار القطـاع االقتصـادي المالئـم لـذلك تسـعى الـدول حركة االستثمار االجنبي المباشر تان حریة   - ب
 المضیفة الى جعل القطاعات االقتصادیة المهمة مالئمة من اجل جذب االستثمار االجنبي المباشر لها.

، وقــد علیــهالمباشــر یبحــث ایضــا عــن المكــان الجغرافــي المالئــم الــذي یرغــب التركیــز  تثمار االجنبــيان االســ -ج
  واالقل تطورا.اتترك هذه المیزة اثرا ایجابیًا على الدول المضیفة سواء اتجه هذا االستثمار نمو المناطق االكثر 

معدالت نمو اقتصادیة مرتفعـة للغایـة، حقق  انهان الواقع العملي للدول التي استعانت باالستثمار االجنبي 
ومن امثلة ذلك دول جنوب شرق اسـیا اذ اسـتطاعت رفـع درجـة االسـتفادة التكنولوجیـة علـى المسـتوى المحلـي مـن 
شـركات دولیــة النشــاط وذلـك مــن خــالل اتبـاع السیاســات التــي اسـتهدفت جــذب االســتثمارات االجنبیـة المباشــرة فــي 

ذات القیمة المضافة المرتفعة او الكثیفة تكنولوجیا، وقد صـاحب ذلـك العمـل تعمیـق المجاالت االنتاجیة والخدمیة 
المهــارات الخاصــة بــرأس المــال البشــري علــى المســتوى المحلــي، وقــد رفــع درجــة كفــاءة الشــركات المحلیــة وتــوفیر 

سـتثمارات االجنبیـة، خدمات رجال االعمال، وتطویر البنیة التحتیة، بحیث تتم تهیئة بیئة جاذبة لهذا النوع مـن اال
وقـــد ســـاهم ذلـــك فـــي زیـــادة درجـــة المشـــاركة بـــین الشـــركات المحلیـــة والشـــركات االجنبیـــة وســـهولة انتقـــال المعرفـــة 
التكنولوجیة والمعلومات فیما بینها، وبما یسمح للدولة باستهداف جذب انشطة البحث والتطویر الى االنتقـال الیهـا 

  . )2(بعد ذلك
ســـنویا، ففـــي  )%8-7( معـــدالت النمـــو االقتصـــادي مـــنیـــر مثـــال علـــى ذلـــك دول شـــرق اســـیا ارتفعـــت وخ

سیاسة اقتصادیة اكثر انفتاحا او اتخاذها لتبنیها  ویرجع ذلك )%10-8( سنغافورة تراوحت معدالت النمو السنوي
  العدید من التدابیر لتوجیه االستثمار االجنبي المباشر نحو قطاعات استراتیجیة.

وهـو مـالم  )%12(، 1992وفي الصین ساهم االستثمار االجنبي المباشر بتحقیق طفرات نمـو بلغـت عـام 
حیـث  )%9.7( حـوالي 1996تحققه اي دولة من دول العالم سواء المتقدم او النـامي وبلـغ معـدل النمـو فـي عـام 

قـدم مـذهل فیمـا یتعلـق بجـذب ونجحت بالفعـل فـي تحقیـق ت 1979فتحت ابوابها امام االستثمار االجنبي منذ عام 
  االستثمار االجنبي المباشر.

                                                           
)1( UNCTAD: "world investment Report" wadhington 1994, p286 . 

, 2011التخطیط والتنمیة االقتصادیة, دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة, عمان, االردن, :د.احمد عارف العساف, د.محمد حسین الوادي )2(
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 ةســـاهموبفضــل موارتفعــت معــدالت النمـــو االقتصــادي فــي كـــل مــن تــایوان وهونـــغ كونــغ وكوریــا الجنوبیـــة 
  . )1(االستثمار االجنبي المباشر في تحقیقها

 االجنبــي المباشــر عنــوان االسـتثماروتوكـد احــدى الدراسـات التــي اجریـت علــى مجموعــة مـن الــدول العربیـة ب
التــدفقات الرأســمالیة والتنمیــة االقتصــادیة فــي العــالم العربــي، ان تــدفقات االســتثمار االجنبــي المباشــر كــان لهــا اثــر 

تحقیق معـدالت نمـو مرتفعـة  1999حیث شهد عام  )2(ایجابي في زیادة معدالت النمو االقتصادیة في هذه الدول
اجمالیـة، فقـد بلـغ متوسـط النمـو الحقیقـي للنـاتج المحلـي االجمـالي خـالل نسبیا في عدد من الـدول العربیـة بصـورة 
وكانـــت اعلـــى معـــدالت النمـــو  ،1998عـــام ) % 2.5(مقابـــل  )%3.4(العـــام لثمـــاني عشـــر دولـــة عربیـــة حـــوالي 

وموریتانیــا  )%5(والــیمن  )%6(وكــل مــن مصــر و الســودان  )%6.2(وتــونس  )%10(ة فــي االمــارات المتحققــ
فـــي كـــل مـــن  1998بعـــد ان كـــان ســـالبا  1999كمـــا اصـــبح معـــدل النمـــو الحقیقـــي موجبـــا خـــالل عـــام  )4.4%(

الــى  1998%) عــام -2.9/ سـلطنة عمــان مـن(1999عــام  )%10(الــى  1998%) عـام -5.6االمـارات مــن (
%) -1.4لیبیـــا مـــن  ( 1999%) عــام 1.1الـــى ( 1998%) عـــام -2.5الكویـــت مــن ( .1999عــام  )1.5%(

  )3(.1999%) عام 2ى (ال 1998عام 
 Blomstrom and)ففـي دراسـة  مهـمنالحظ ان تاثیر االستثمار االجنبـي المباشـر علـى النمـو موضـوع و 
etal))4(  وجدت ان التدفقات الداخلة لالستثمار االجنبي المباشر له اثر ایجابي على النمو االقتصادي اي خـالل

وجــــد ان االســــتثمار االجنبــــي  )Demello()5( دومیــــل ) فــــي الــــدول النامیــــة وفــــي دراســــة1985 -1960المــــدة (
المضیف متمثلـة فـي نقـل التكنولوجیـا وزیـادة فـرص العمـل وهـذا یزیـد مـن  المباشر له اثار انتشاریة على االقتصاد

  النمو االقتصادي .
قـات ان االستثمار االجنبـي المباشـر لـه تـأثیر ایجـابي علـى النمـو االقتصـادي لـذا البـد مـن ازالـة كافـة المعو 

االداریة والقانونیة التي تقف حجر عثرة امام جذب المزید من االستثمار االجنبـي المباشـر، والبـد مـن تهیئـة البیئـة 
و من الضـروري  )6(االستثماریة لجذب المزید من االستثمارات منها التي تساعد على دفع عجلة النمو االقتصادي

تقلیــل العوائــق التــي تحــول دون انتشــار االفكــار الجدیــدة، بمــا فــي ذلــك العوائــق امــام اســتیراد التجهیــزات الحدیثــة، 
                                                           

محــددات االســتثمار االجنبــي المباشــر فــي عصــر العولمــة، دراســة مقارنــة لتجــارب كــل مــن جنــوب وشــرق اســیا وامریكــا  :د. رضــا عبدالســالم )1(
  . 151-150، ص2002 القاهرة، الالتینیة، مع التطبیق على مصر، دار السالم المنصورة،

)2( Steve onyeiwu: foreign direct investment capital outflows and economic development in the Arabworld, 
in, Journal of development and economic policies published by the arab planning institute volume, no2, 
june 2000, p.52 .  

  . 13, ص2000 الكویت، االستثمار في الدول العربیة, خمنا : المؤسسة العربیة لضمان االستثمار )3(
)4( Blomstrom and others, Host country competation labour skills, and technology transfer by multinationals, 

1994, p3 . 
)5( L.R, Demello : Foreign diffect investment in developing countries and groetre: 2 selective survey, 1997. 

-:االسـتثمارات االجنبیـة المباشـرة ودورهـا فـي النمـو االقتصـادي فـي مصـر ،كلیـة االدارة واالقتصـادد.خالد عبد الوهاب البنداري الباجوري  – )6(
 . 36،ص2013مصر ،  جامعة مصر للعلوم والتكنولوجیا،
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ان البیئـة التـي تشـجع العملیـات التنافسـیة، والتـي اطلـق علیهـا االقتصـادي  وتعدیل الطریقـة التـي یـنظم بهـا العمـل.
البیئة التي تتیح للشركات الفرص والحوافز الختبار افكارهـا، وتسـعى  جوزیف شومبیتز اسم (التدمیر الخالق) هي

                      )1(وتیرة النمو. وتتسارعاالنتاجیة وتزید  تزدهرحیث لتحقیق النجاح، 
 

                                                           
  worldbank.org-www.econ,  6, ص2005 : تقریر عن التنمیة في العالم - )1(
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الدول النامیة على توطین وتشجیع المستثمر الوطني ، الـى جانـب جـذب المزیـد مـن االسـتثمارات تحرص 

لقــدرات امــن  ملیــة النمــو االقتصــادي ، وبمــا یــوفرإیجابیــة علــى عمــن تــاثیرات علیــه مــا یترتــب فــي ضــوء األجنبیــة 
،  ألفرادهـایـة ، وتـوفر فـرص العمـل مو التي تربطه بشـبكة األسـواق العالوالخبرات اإلداریة والتسویقیة  التكنولوجیة

  وتتیح االستغالل األمثل لمواردها المحلیة. 
احد ابـرز تلـك  وط التي تعد البیئة االستثماریةوالشر على مجموعة من العوامل یبنى القرار االستثماري  ان

ة البیئــة االســتثماریة مــن خــالل المؤشــرات التــي تصــدر مــن قبــل عــدة ءقــرا والتــي یســتند الیهــا ویمكــن لنــا  الشــروط
 ألياالجتماعي كسة للواقع السیاسي واالقتصادي و ة العاة، وهذه المؤشرات هي بمثابة المرآجهات ومؤسسات دولی

  ها في تحفیز النمو االقتصادي . بلد ودور 
 فــي  هــاتناولســیتم ریة ودورهــا بتحفیــز النمــو االقتصــادي فــي دول العینــة اان تحلیــل مؤشــرات البیئــة االســتثم

  : هيمباحث  ةثالث
 تحفیز النمو االقتصادي في المملكة العربیة السعودیة . بتحلیل مؤشرات البیئة االستثماریة ودورها  -1

 . المارات العربیة المتحدةتحفیز النمو القتصادي في ابتحلیل مؤشرات البیئة االستثماریة ودورها  -2

  . القتصادي في جمهوریة مصر العربیةاتحفیز النمو بتحلیل مؤشرات البیئة االستثماریة ودورها  -3
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  املبحث األول
ململكة القتصادي يف ااتحفيز النمو بحتليل مؤشرات البيئة االستثمارية ودورها 

  العربية السعودية
احتیاطات ضخمة من النفط الخام و التي تقدر بربع اجمالي االحتیاطات تتمتع ب المملكة العربیة السعودیة 

تهـــدف الـــى تهیئـــة البیئـــة االســـتثماریة المالئمـــة لجـــذب  حرصـــت المملكـــة علـــى اتبـــاع سیاســـات لكالعالمیـــة ، لـــذ
  فقة الیها. دفي االستثمارات المتمما جعلها تتصدر الدول العربیة  االستثمارات االجنبیة

 
ـــةتتمتـــع المملكـــة  العربیـــة الســـعودیة  اهـــم مقومـــات نجـــاح االســـتثمار تشـــجیعا  هـــاتتـــوافر فی ةاســـتثماری ببیئ

  مقومات داخلیة وخارجیة. الىومات اهم هذه المق وتنقسمللمستثمر األجنبي على االستثمار فیها 
1  

 . )1()ملیون نسمة28.8حوالي( 2013داد السكان لعام تع نمو السكان ، اذ یبلغارتفاع معدل   -أ 

قــدرة الشــرائیة االنفاقیــة لــه، اذ یبلــغ ي اإلجمــالي ، بمــا یســمح بزیــادة الالنــاتج المحلــارتفــاع نصــیب الفــرد مــن   -ب 
  )2( ما یعني زیادة حجم السوق.)دوالر امریكي وهو 25.9لي اإلجمالي (نصیب الفرد من الناتج المح

ممـا مسـتقر فـي سیاسـاته وتوجهاتـه ، وهـذا  فهـواسـي یالـى النظـام الس فعنـدما ینظـرتوافر االمن واالستقرار ،   - ج 
ارض المملكــة ، وبخاصــة فیمــا یتعلــق  علــىیجعــل المســتثمر ورجــل االعمــال یطمــئن الــى مشــاریعه المقامــة 

حركـة النشـاط مـن بسرعة فض الخالفات و المنازعات وعدم التامیم مما سـاعد علـى جـذب االسـتثمارات وزاد 
 . )3(االقتصادي

 التكنولوجیـة والعصـریة وهـو مـا یعظـمّ لبنیة األساسیة ، على وفق احدث المستویات توجد شبكة متكاملة من ا  -د 
 ) 4(القوى الدافعة للمشروعات االستثماریة

یعتمد على الیة السوق و المبادرة الحرة في انشاء منـاطق حـره ، و ال توجـد الذي حر القتصاد الاتباع نظام ا  - ه 
وتحقــق قیــود علــى ممارســة األنشــطة االقتصــادیة كافــة ، طالمــا انهــا ال تخــالف التعــالیم واالحكــام اإلســالمیة 

 .  )5( المصلحة العامة للبالد

فضــال عــن مخرجــات البترول والــذهب والحدیــد والفضــة والفوســفات والمنغنیــز والنحــاس كــتــوافر المــواد الخــام   -و 
  )6( .الشركات السعودیة للصناعات األساسیة من منتجات وسیطة ونهائیة بتروكیمیاویة

                                                           
،  2014البنـــــــــــــك الـــــــــــــدولي ، قیـــــــــــــاس تنظـــــــــــــیم االعمـــــــــــــال التجاریـــــــــــــة ، ســـــــــــــهولة ممارســـــــــــــة أنشـــــــــــــطة االعمـــــــــــــال فـــــــــــــي المملكـــــــــــــة ،  (1)

http//:www.arabic.doingbusiness.org.  
 data.alankaldwli-org،  2013البنك الدولي : مؤشرات االقتصاد والنمو ،  (2)
مــدة بنـدر بــن ســالم الزهرانــي : االســتثمارات األجنبیــة المباشــرة ودورهــا فــي النمـو االقتصــادي فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ، دراســة قیاســیة لل (3)

 . 34، ص 2004) ، رسالة ماجستیر ، قسم االقتصاد ، كلیة العلوم اإلداریة ، جامعة الملك سعود ، 2000 – 1970(
 . 10،ص1996الصناعیة السعودي : واقع االستثمار األجنبي الخاص في المملكة العربیة السعودیة ، الریاض، الغرفمجلس  (4)
 .  34، ص نفسهمصدر البندر بن سالم الزهراني ،  (5)
 .  33، ص نفسهمصدر البندر بن سالم الزهراني ،  (6)

http://www.arabic.doingbusiness.org
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المملكـة العربیـة السـعودیة بجمیـع وسـائل االتصـاالت الموجـودة فـي الـدول المتقدمـة منهـا تتمتع  االتصاالت ،  - ز 
المثـــال شـــبكة ضـــخمة مـــن الطـــرق ، وســـكك الحدیـــد ، والمـــوانئ و المطـــارات فضـــال عـــن تـــوافر  علـــى ســـبیل

 الخدمات األساسیة للمشاریع مثل المیاه و الكهرباء والمدن الصناعیة المكتملة الخدمات . 

المملكــة فتحــت البــاب لالســتثمار فــي التعــدین والغــاز ، وهــذا ســوف یفــتح فوجــود مشــاریع جدیــدة لالســتثمار ،   - ح 
 كثیرا من الصناعات تقوم على تلك الصناعات .  حیث انلمستثمرین امام الباب ا

االتفاقیـــات الثنائیـــة مـــع الـــدول العربیـــة  اقامـــةالعربیـــة الســـعودیة علـــى المملكـــة االتفاقیـــات ، تحـــرص حكومـــة   - ط 
ملكــة االتفاقیــات االقتصــادیة الموحــدة الموقعــة مــع دول مجلــس التعــاون الخلیجــي ، ولــدى الم باالضــافة الــى

وعززت المملكة وجودها االقتصادي باالنضمام الـى منظمـة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عضویة 
ان هــذا االنضــمام لــم یواجــه صــعوبات كبیــرة حیــث اســتطاع  . 2005أكتــوبر عــام  29التجــارة العالمیــة فــي 

  )1( االقتصاد وفقا لقوى السوق.مع متطلبات المنظمة الى حد بعید ، اذ یدار االقتصاد السعودي التكییف 

  : )2(وتتضمنالمقومات الخارجیة   -2
منطقـة الشـرق األوسـط حجمـا  قتصاد السعودي احد اكبر اقتصـاداتارتفاع العائد على االستثمار اذ یمثل اال  -أ 

خصوصا بالنسبة لدول مجلس التعاون الخلیجي مما یجعلها تتمتع بمیزة الشریك التجاري الـرئیس فـي منطقـة 
 الشرق األوسط لمعظم االقتصادات الصناعیة لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة. 

مــــن العوامــــل  والتــــي تعــــدجیة والــــنفط االســــتخرا ات العالمیــــة باالســــتحواذ علــــى العملیــــاترغبــــة بعــــض الشــــرك  -ب 
ات ضــخمة مــن الــنفط الخــام و یـتتمتــع بــه مــن احتیاط وفــي ضـوء مــا، العــالمي  األساسـیة لتحریــك االقتصــاد 

األعضــاء فــي منظمــة األوبــك ، وهــذا  الــدولات یــات العالمیــة وثلــث احتیاطبــالتــي تقــدر بربــع اجمــالي احتیاط
ق العالمیـــة للـــنفط وتـــامین امـــدادات مســـتقرة مـــن الـــنفط للـــدول أدى الـــى القیـــام بـــدور كبیـــر فـــي اســـتقرار الســـو 

الصــناعیة الكبــرى ممــا جعلهــا الركیــزة األساســیة والقــوة األكثــر تــاثیرا فــي منظمــة األوبــك وجعلهــا تــؤدي دورا 
 عالمیا وٕاقلیمیا بالغ األهمیة على الصعیدین االقتصادي والسیاسي. 

داخـــل  اكبیـــر  االبتروكیمیاویـــة العربیـــة ، وتشـــهد هـــذه الصـــناعة ازدهـــار یوجـــد فیهـــا اكبـــر الطاقـــات للصـــناعات   - ج 
من احتیاجات السوق العالمیـة  )%5(شركة سابك بتنفیذ برنامج توسعي لزیادة اإلنتاج وتامین  المملكة وتقوم

   في البتروكیمیاویات.
  
  
  

                                                           
، الســـنة السادســـة والعشـــرین ،  303ســـلیم بوذیـــاب ، مشـــاریع ســـعودیة تســـتقطب الشـــركات األجنبیـــة ، مجلـــة االقتصـــاد و االعمـــال ، العـــدد  (1)

 .43، ص 2005مارس،لبنان ، 
ملكـــة العربیــة الســـعودیة ، مــذكرة مقدمـــة ضــمن متطلبـــات نیــل شـــهادة فیصــل حبیــب حـــافظ : دور االســتثمار المباشـــر فــي تنمیـــة اقتصــاد الم(2) 

 . 77، ص 2005الماجستیر في علوم ، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التیسیر ، قسم علوم التیسیر، جامعة الجزائر ، 
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كـــة وعلـــى النحـــو منـــافع اومزایـــا یمكـــن ان یحققهـــا االســـتثمار االجنبـــي المباشـــرفي المملهنـــاك عـــدة و 
  :  )1(االتي

فـرص اسـتثماریة جدیـدة للشـركات یمكن ان یساهم فـي خلـق  االستثمار األجنبي المباشر واالستثمار المحليان    - أ
 .  القائدةالمحلیة في الصناعات 

شـراء  و االرتباطـات الصـناعیة تـاثیراالستثمار المحلي من خـالل  على تحفیزاالستثمار األجنبي المباشر یعمل    - ب
المعــدات والتكنولوجیــا  ســاهم بتــوفیر كمــا  طة ،یالمــدخالت المحلیــة وتجهیــز الشــركات المحلیــة بالمــدخالت الوســ

 زیادة و تحسین نوعیة المنتوجات. تتمثل في  والتيالتي ال یمكن صناعتها محلیا 

 بتوسیع االستثمار األجنبي سیتم خلق وظائف جدیدة وزیادة فرص العمل.   - ت

تحقیـــق الكفـــاءة االقتصـــادیة فـــي القطاعـــات الحكومیـــة والخاصـــة وتحقیـــق اســـتقرار اقتصـــادي واجتمـــاعي، ورفـــع   - ث
 . االقتصاد القوميمستوى المعیشة وتحسین نوعیة الحیاة و تنویع 

  : )2(توطین وجذب االستثمارات عملت المملكة على تقدیم الحوافز التالیة بغیة و 
1   

مثــــل ذلــــك عامــــل جــــذب بیــــة الســــعودیة بتطویرهــــا المســــتمر ویالبیئــــة االســــتثماریة فــــي المملكــــة العر تتمیــــز 
   -:تنظیمیة أهمها، قدمت فیه حوافز 2000االستثمار األجنبي عام نظام الستثمار األجنبي فقد أصدرت ل

 
وهي المسـؤولة عـن إدارة  2000من قبل الحكومة السعودیة في عام  لقد تم انشاء الهیئة العامة لالستثمار

 وتفـــوم بتقـــدیمهـــات المجلـــس االقتصـــادي االعلـــى یالبیئـــة االســـتثماریة فـــي المملكـــة حیـــث تعمـــل الهیئـــة تحـــت توج
التطور االقتصـادي كمـا تعمـل كجهـة محفـزة  وتعزیز ةاالستثماری یالت للمستثمرین لالرتقاء بالبیئةالخدمات والتسه

  الخاص . م و اوتسهیل تبادل افضل الممارسات بین القطاعین العلتعزیز االستثمارات الداخلیة 
بهـدف وضـع المملكـة العربیـة السـعودیة بـین ∗)( 10X10قامت الهیئة العامة لالسـتثمار بعمـل برنـامج  وقد

  وتنافسیة لالستثمار.  االدول األكثر جذب بینمن  العشرة األوائل في العالم 
  )3(:االهداف االتیة ویكون لهذا المركز (NCC)الهیئة العامة لالستثمار المركز الوطني للتنافسیة شات وان

 العمل كقناة اعالم .  –العمل كاداة تسهیل  –العمل كمركز فكر   - أ

 ظیمیة خالل ثالثین یوما من اسـتنفاذسرعة البت في الطلبات وتسجیل المشروعات وانهاء اإلجراءات التن  - ب
 متطلبات ومستندات منح التراخیص من الهیئة العامة لالستثمار. 

                                                           
 .  180، ص 2006الستثمار ، القاهرة ، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة : االستثمار في ظل العولمة وتطویر اإلدارة العربیة لجذب ا (1)

  http://www.sagia.gov.sa/ar/investment.climateالهیئة العامة لالستثمار السعودیة  )2(
لالستثمار لبلوغ الملكة العربیة السـعودیة الـى مصـاف البلـدان العشـرة االكثـر التابعة للهیئة العامة  10*10مركز التنافسیة الوطني یقدم الدعم الى حملة  ∗

 ، ویعنى المركز بمساعدة الهیئة العامة لالستثمار في المملكة العربیة السعودیة في بلوغ هذا الهدف وتحقیقه.2010تنافسیة في العالم بحلول العام 
 الهیئة العامة لالستثمار السعودیة ، مصدر سابق.  (3)

http://www.sagia.gov.sa/ar/investment.climate
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تتمتع منشات االستثمار األجنبي بالمزایا و الحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشـات الوطنیـة بحسـب   - ت
 األنظمة و التعلیمات. 

 ذات المسؤولیة المحدودة .  مال الشركاتلراس تعدیل نظام الشركات بإلغاء الحد االدني المطلوب   - ث

ــــة المباشــــرة بالمنشــــاة المرخصــــة مــــن الهیئــــة بمــــا  -  ج ــــك اإلقامــــة والســــكن  تملــــك العقــــارات ذات العالق فــــي ذل
 . للموظفین

 . الى الخارج  السماح بتحویل راس المال واالرباح  -  ح

 . السعودیینحق المشروع المرخص به في كفالة المستثمر االجنبي وموظفیه من غیر   -  خ

2  
  وتتضمن االتي:

 التمتع بالمزایا حسب االتفاقیات الثنائیة والجماعیة المتعلقة بالضرائب واالستثمار .   - أ

 عدم وجود  ضرائب على الدخل الفردي .   - ب

 من صافي األرباح .  )%20( تبلغ و الضرائب على الشركات   - ت

 یتعلق بالضرائب .إمكانیة ترحیل الخسائر لسنوات مقبلة فیما   - ث

 الدولیة . ات التمویلیة المتخصصة المحلیة و للمستثمرین األجانب الحق في االستفادة من المؤسس  -  ج

3  
ملكة مؤسسة النقد العربي السـعودي (سـاما) وترتكـز هـذه السیاسـة علـى المحافظـة متدیر السیاسة النقدیة لل

على نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدوالر األمریكـي وقـد أسـهمت هـذه السیاسـة بشـكل كبیـر فـي اسـتقرار الـلایر 
  السعودي . 

4-   تنســیق  هــاتمهوم 9/8/1997) فــي 60الــوزراء رقــم (بموجــب قــرار مجلــس
برامج التخصیص ومتابعة تنفیـذ وتحدیـد المشـاریع التـي یمكـن تحویلهـا الـى القطـاع الخـاص ومـن اهـداف 

  . )1(ص في السعودیةیالتخص
 تفعیل دور القطاع الخاص كمحور أساسي للتنمیة .   - أ

 تشجیع راس المال الوطني واالجنبي لالستثمار محلیا .   - ب

 توفیر الخدمات للمواطنین والمستثمرین في الوقت والمكان المناسبین .   - ت

 رفع كفاءة االقتصاد الوطني بما یحقق له النمو.   - ث

 
 

                                                           
ســالم بــن ســعید القحطــاني : مســتقبل االســتثمار فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ، مــؤتمر التمویــل واالســتثمار، تطــویر اإلدارة العربیــة لجــذب  (1)

 .24، ص 2006،  ةاالستثمار ، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ، القاهر 
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وعالقتهــا بتحفیــز النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي المملكــة العربیــة الســعودیة بغیــة دراســة مؤشــرات البیئــة االســتثماریة 
  -سیتم تناول هذه المؤشرات وفق االتي:

1 Index Of Economic Freedom 
 ) لم یكن المؤشر قد اتم عامه الخامس من اول اصدار2000مع صدور مؤشر الحریة االقتصادیة عام (

هــذا ُیعَّــد ) حیــث Wall Street Journal) وصــحیفة (Hertage Foundationعــن معهــد ( 1995لــه عــام 
مهمــة لصــانعي السیاســة االقتصــادیة ورجــال االســتثمار اذ كــان هدفــه منــذ انطــالق فكــرة اعــداده فــي المؤشــر أداة 

ادیة التـي تتمتـع بهـا الحریـات االقتصـهو إرساء معاییر تصنیعیة وتجریبیـة لقیـاس حجـم أواخر الثمانینات وما زال 
یتعدى مجرد مجموعة مـن البیانـات الـى كونـه تحلـیال نظریـا دقیقـا ألكثـر العوامـل تـاثیرا  كونه خاصة و دول العالم

فـي النمـو االقتصـادي. وعلـى الـرغم مـن تعـدد النظریـات حـول عوامـل النمـو االقتصـادي فـان نتـائج هـذه الدراســات 
متعــة بقــدر اكبــر مــن الحریــة االقتصــادیة هــي نفســها تتشــیر بوضــوح الــى ان الــدول الم علــى مــدى األعــوام الســابقة

  )1( الدول ذات النسب األعلى من النمو االقتصادي واالزدهار على المدى الطویل .

) 66.5( وبتقیــیم) دولــة شـملها التقریــر 161) عالمیــا ضـمن (73المرتبـة ( 2000احتلــت المملكـة عــام لقـد 
) ووفق التقییم الدولي حازت المملكـة علـى ارتفـاع خمسـة 4) والشكل (3نقطة هذا ما جسدته بیانات الجدول رقم (

مؤشرات من اصل عشرة تقاس بها مؤشرات الحریة االقتصادیة في العالم ، وهي حریة تأسیس االعمال ، الحریـة 
ناتج المحلي اإلجمـالي لنسبة تغیر سنوي لبو  نفاق الحكومي، التحرر من الفساد ، السیاسات الضریبیة ، االالنقدیة

) دولـــة شـــملها التقریـــر ووفـــق 157)نقطـــة ضـــمن (60.9وبتقیـــیم ( 2007عالمیـــا عـــام  85رتبـــةموال )% 4.9 (بلـــغ
التقیـیم حـازت المملكــة علـى أربعــة مؤشـرات فــي السیاسـات الضــریبیة ، وضـع ســوق العمـل الحریــة النقدیـة ، حریــة 

 .%) 6.0نسبة تغییر سنوي لناتج المحلي اإلجمالي بلغ (بالتجارة ، و 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)James Gwartney:  economic freedom of the world annual report.florida university, 2006 , p.18 .   
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  السعودیة العربیة المملكة في االقتصادي النمووعالقتها ب االستثماریة البیئة مؤشرات ) تحلیل3جدول (

  السنة
  مؤشر العولمة كوف  مؤشر الحریة االقتصادیة

البنیة  جاهزیة مؤشر
  مؤشر التنافسیة العالمي  مؤشر التنمیة البشریة  الرقمیة

مؤشر الشفافیة (مدركات 
  الفساد)

مؤشر سهولة أداء 
  االقتصاديالنمو   أنشطة االعمال

رتبة
ال

شر  
مؤ

ال
رتبة  

ال
شر  

مؤ
ال

رتبة  
ال

شر  
مؤ

ال
رتبة  

ال
شر  

مؤ
ال

رتبة  
ال

شر  
مؤ

ال
رتبة  

ال
شر  

مؤ
ال

رتبة  
ال

  

نسبة التغیر السنوي في الناتج 
  المحلي االجمالي

نسبة التغیر السنوي في االستثمار 
  االجنبي االجمالي

2000  73  66.5          70  0.749            4.9   -  
2001  45  62.2          73  0.769            0.5  -102  
2002  72  65.3  37  /      71  0.759            0.1  -3332  
2003  68  63.2  61  /      73  0.769      46  4.5    7.7  5-  
2004  74  60.4  41  /      77  0.768      71  3.4    9.3  157-  
2005  72  65.4  45  /      77  0.772      70  3.4  38  7.3  3493  
2006  62  63.0  123   -      76  0.777      70  3.3  83  5.6  50  
2007  85  60.9  68  53.69  48  4.1  61  0.812  35  4.5  79  3.4  38  6.0  33  
2008  60  62.5  122   -  40  4.3  61  0.812  27  4.7  80  3.5  23  8.4  63  
2009  59  64.3  75  62.87  38  4.3  59  0.943  28  4.7  63  4.3  16  1.8   -8  
2010  65  64.1  74  60.64  33  4.4  55  0.752  21  4.9  50  4.7  13  7.4  -19  
2011  54  66.2  71  61.02  34  4.6  56  0.770  17  5.2  57  4.4  11  8.6  -45  
2012  74  62.5  61  62.34  34  4.6  57  0.782  18  5.2  66  4.4  12  5.8   -25  
2013  82  60.6  50  67.49  31  4.8  57  0.782  20  5.1  63  4.6  22  4  -25  
2014  77  62.2  48  67.69  32  4.8  34  0.836  24  5.1  55  4.9  26  4.1  /  

  :الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على المصدر :
1- James Gwartne, Robert Lawson, Economic freedom of the world Annual report, florida university, southern Methodist university (2000 – 2014). www.hertage.org  
2- Kof report of globalization (2006 – 2014) p 2-3 . www.wikipedia,org   
3- World economic forum. The The global information technology report (2007 – 2014) , p 116-269-283 . 

 .484-132ص, )2014 – 2000برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: تقریر التنمیة البشریة ، نیویورك، ( -4
5- World economic forum. The global competitiveness report (2007 – 2014),  p224-291 . 
6- Transparency international the global coalition against corruption, corruption perceptions (2003 – 2014) . www.transparency.org 
7- Albank aldwli : doing business report (2005 -2014) , p123-192-221. 

   data.albankadawli.orgالبنك الدولي ، بیانات نمو اجمالي الناتج المحلي  -8
   data.albankadawli.orgالبنك الدولي : مؤشرات االقتصاد والنمو ، االستثمار األجنبي المباشر  -9

 .136ص،  )2005 – 2002المؤسسة العربیة لضمان االستثمار: مناخ االستثمار في الدول العربیة ( - 10
  100× سنة األساس / سنة األساس مضروبا  –( /) عدم توفر بیانات ، تم استخراج نسبة التغیرر السنوي سنة المقارنة  - 11

http://www.hertage.org
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 السنوات

في المملكة العربیة السعودیة ) نسبة التغیر السنوي(الحریة االقتصادیة والناتج المحلي اإلجمالي یوضح مؤشر) 4(شكل بیاني 
)2014–2000(للمدة 

 مؤشر الحریة االقتصادیة

نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي

تراكم اإلیـرادات النفطیـة فـي اسـتمرار معـدل االنفـاق االسـتثماري عنـد مسـتویات مرتفعـة وخاصـة وقد ساهم 
فــــي مشــــاریع تحســــین البنــــى التحتیــــة وتطــــویر القطــــاع الخــــاص ، وراس المــــال البشــــري وفــــي تقریــــر مســــتویات 

) نقطــة 62.2وبتقیــیم ( 2014) عالمیــا عــام 77احتلــت المرتبــة ( اذ )1(االحتیاطــات الدولیــة مــن العمــالت األجنبیــة
)نقطــة فــي 40.0) نقطــة فــي السیاســة الضــریبیة ، (99.7) نقطــة فــي االنفــاق الحكــومي و (63.1حــازت علــى (و 

)نقطــة فــي حریـــة 67.3)نقطـــة فــي حریــة التجــارة ، (74.0)نقطــة التحــرر مــن الفســاد ، (43.7حقــوق الملكیــة و (
وبنسـبة تغیـر سـنوي للنـاتج المحلـي  )2( النقدیة حریةفي ال)نقطة 68.7نقطة في حریة العمل ، ()75.8االعمال ، (

  . )%  4.1( اإلجمالي بلغ 

  )3(من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول  :لمصدرا
                                                           

 .11، ص2007، الكویت ،  2007االستثمار في الدول العربیة مناخ مار وائتمان الصادرات ، تقریر المؤسسة العربیة لضمان االستث  (1)
 )1-1( الملحق انظر(2)
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یعكـــس ذلـــك المؤشـــر عـــدم احـــراز تقـــدم نحـــو مزیـــد مـــن الحریـــة االقتصـــادیة وقـــد تـــم توصـــیف االقتصـــاد و 
  .) بكونه یتمتع بحریة اقتصادیة متوسطة 2014 – 2000مدة من (الالسعودي طوال 

حیـــث  موجودالفســـادفالحریـــة االقتصـــادیة الشـــاملة فـــي المملكـــة ال تـــزال مقیـــدة ، إزاء مســـتوى الفســـاد ، ان 
ة الفســاد مــن اجــل مراقبــة الــدوائر الحكومیــة ولكــن حــلجنــة لمكاف 2011عــام المملكــة بموجــب مرســوم ملكــي  آتنشــ

حقوق الملكیــة و ،ام القـانوني عرضـة للنفــوذ السیاسـياسـتمرت العقبـات اإلداریــة التـي تعیـق نجــاح اللجنـة وظـل النظــ
  عامالت تخضع لممارسات اإلسالمیة.  في اقل من المتوسط العالمي ، القوانین التي تحمي الملكیة الخاصة للم

، وحــوالي ثالثــة أســابیع فــي المتوســط تأخــذ تســعة إجــراءاتحریــة االعمــال فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ان 
ت بعــض القیــود علــى االســتثمار األجنبــي فــي قطــاع فضــوالحكومــة تحــد االســتثمار األجنبــي فــي عــدة قطاعــات ولكــن خ

  )1( بأغلبیة األسهم في اكبر بنك وتقدم القروض المدعومة للقطاعات األفضل. تحتفظ الحكومةو الخدمات المالیة ، 
یش) اكد على أهمیة الحریة االقتصـادیة فـي النمـو االقتصـادي بمـا یتـوافره مـن تبوریس بیجوفلوفي دراسة (

تقریر للتنافس بین األطراف الفاعلة ، مما یؤدي الى زیادة االبتكار ، والفاعلیة ثـم اإلنتاجیـة فـي نهایـة المطـاف ، 
لحقـوق  حامیـاانون بوصـفه وتتیح الحریة االقتصادیة فاعلیة اكبر لالستثمارات مما یفضي الى النمـو ، وسـیادة القـ

   )2(.الملكیة ، و الحقوق التعاقدیة ، فیوفر حمایة الحریة االقتصادیة ، ویسهم بذلك في النمو
) حـــول الجـــذور االقتصـــادیة للربیـــع العربـــي اســـتنتج انـــه عـــن طریـــق إزالـــة ســـوتو هیرنانـــدويوفـــي دراســـة (

الــدوافع والمتعلقــة بالمرتبطــة بالمشــروعات التجاریــة وقــات المرتبطــة بحقــوق الملكیــة ، و المعوقــات الوهمیــة ، والمع
السیاسیة یمكن للحكومات العربیة ان تكون على استعداد للسیر قدما نحو تحقیق هدفها االسمى المتمثل في إزالة 

  )3( النمو. تعیقالقیود االقتصادیة التي 
2 Index of Kof Globalization  

  مفهوم العوملة  - أ
البنك الدولي العولمة بانها االندماج المتنامي في االقتصادات و المجتمعات عبر العالم ویقدم موقع عرف 

االقتصاد الكنـدي تعریفـا للعولمـة بانهـا مصـطلح یصـف الحركـة المتزایـدة للسـلع والخـدمات و العمـل والتقانـة وراس 
فان سرعتها قد ازدادت مـع التقـدم فـي تقنیـات المال عبر العالم وعلى الرغم من ان العولمة لیست تطویرا جدیدا ، 

   )4( ق االتصاالت.دة على وجه الخصوص في نطاجدی
وعرفها "روبنز ریكابیرو" األمین العام لمؤتمر األمـم المتحـدة للتجـارة والنمـو بانهـا العملیـة التـي تملـي علـى 
المنتجین والمستثمرین التصرف وكان االقتصاد العالمي یتكون من سوق واحدة و منطقة انتاج واحدة مقسمة الـى 

                                                           
(1)  Economic freedom of the world , Annual report , 2014. 

   www.heritage.orgمنشور على الموقع االلكتروني   
،منشــور علــى الموقــع االلكترونــي  2012د. بــوریس بیجــو فتــیش : دفــع عجلــة التنمیــة عبــر الحریــة االقتصــادیة وســیادة القــانون ، صــربیا ،  (2)

www.cipe.org   
  www.cipe.org، منشور على الموقع االلكتروني  2013هیرناندوي سوتو ، نداء من اجل الحریة االقتصادیة في العالم العربي ،  )3(

 ، 23د. محمــد عــدنان ودیــع : العولمــة والبطالــة ، تحــدیات التنمیــة البشــریة ، سلســلة اجتماعــات الخبــراء بالمعهــد العربــي للتخطــیط ، العــدد  (4)
 .  5، ص 2007 الكویت ،

http://www.heritage.org
http://www.cipe.org
http://www.cipe.org


 
 

62 

اریة واسـتثماریة. أي بشـكل عـام انـدماج أسـواق ات وطنیة مرتبة بعالقات تجمناطق اقتصادیة ولیست الى اقتصاد
مارات المباشرة وانتقال األموال والقوى العاملة و الثقافات والتقانـة ضـمن اطـار مـن ثالعالم في حقول التجارة واالست

  )1( حریة األسواق.

یتكـون مـن ثـالث  سنویا، (KOF) *وفي قیاس العولمة عن طریق مؤشر العولمة الذي ینشره معهد كوف
فقــد حلــت الســعودیة فــي ذلــك المؤشــر بالمرتبــة مكونــات فرعیــة هــي العولمــة االقتصــادیة والسیاســیة واالجتماعیــة . 

  .)% 0.1قدره ( شملها التقریر وبنسبة تغیر سنوي للناتج المحلي اإلجمالي 2002) دولة عام 50) ضمن (37(
التـــي طالـــت  2001ضـــعیفا وخاضـــعا النعكاســـات احـــداث أیلـــول ســـبتمبر مـــا زال االقتصـــاد  ویالحـــظ ان

قطاعــات النقــل والطیــران الجــوي والتــامین و الســیاحة ، وقــد اســتمر ضــعف ثقــة المســتثمر والمســتهلك وحالــة عــدم 
 للمناطق واألدوات األقل مخاطرة.الیقین في األسواق النفطیة ، وتعزیز اتجاه تجنب المخاطر بتوجیه االستثمارات 

 .)  5) والشكل (3ضح في الجدول (كما هو مو  )2(

  
  )3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

                                                           
، واالقتصاد ، جامعة البصـرة الدارةكلیة ا ، 4264العدد  ،نشاتها ، الحوار المتمدن  –أنواعها  –نبیل عبد األمیر الربیعي : العولمة تعریفها  (1)

 . 2013العراق ، 
  .6، ص 2002، الكویت ،  2002، التقریر السنوي العربیة لضمان االستثمارالمؤسسة  (2)
 معهد سویسري متخصص في الدراسات االقتصادیة •

53.69

0

62.87

60.64

61.02

62.34
67.49 67.69

6

8.4

1.8

7.4 8.6

5.8

4 4.1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

لي
جما

اال
ي 

حل
الم

ج 
نات
 ال
في

ي 
نو
لس

ر ا
تغی

 ال
سبة

ن

شر
مؤ

 ال
قیم

 السنوات

في المملكة العربیة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر العولمة كوف والناتج المحلي اإلجمالي ) 5(شكل بیاني 
)2014–2007(السعودیة للمدة 
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فـي الترتیـب حیـث حصـلت علـى  اشهدت المملكة العربیة السعودیة تراجعا كبیـر  2008،  2006وفي عام 
  . تقییموبدون ) وهي األخیرة في المؤشر لكال العامین 122) ، (123المرتبة (

) عالمیـا 81،  36،  120(یـة ، السیاسـیة وذلك واضـح مـن خـالل ترتیـب العولمـة االقتصـادیة ، االجتماع
   )1(.2008لعام 

شهدت المملكة العربیة تراجعا واضحا في مؤشـر العولمـة االقتصـادیة ثـم عـادت المملكـة لتحتـل المرتبـة  اذ
بعولمـة اقتصـادیة اجتماعیـة سیاسـیة  )62.87یم (یـ) دولة شملها التقریـر وبتق208ضمن ( 2009عالمیا عام  75

  ) .% 1.8 (وبنسبة تغیر سنوي للناتج المحلي اإلجمالي بلغت عالمیا )111،  67،  191(
ت االزمة المالیـة واالقتصـادیة العالمیـة منـذ ، حیث الق اواضح اوسیاسی ااقتصادی اجعترا هناك ان ویالحظ

انعكسـت اعلـى درجـات تأثیرهـا السـلبیة علـى المنطقـة  اذبأسـوأ ظاللهـا علـى المنطقـة العربیـة ،  2007بدایتها فـي 
 )2( الدولیــة تراجعــا حــادا فــي معــدل النمــو االقتصــادي عكســت التقــدیرات األولیــة وفــق المصــادرو  2009خـالل عــام 

)دولــة شــملها التقریــر 207ضــمن ( 2014)نقطــة عــام 67.69) عالمیــا وبتقیــیم (48ولكنهــا ارتفعــت الــى المرتبــة (
)عالمیا على التوالي وبنسبة تغیر سنوي للناتج المحلي 113،  40،  56بعولمة اقتصادیة ، اجتماعیة ، سیاسیة (

  % . 4.1اإلجمالي بلغ 
اذن تــأثیر مؤشــر العولمــة كــوف تــأثیر متوســط علــى النمــو االقتصــادي بالنســبة للملكــة العربیــة الســعودیة 

  . ) 2014 – 2002خالل المدة (
لم العربي خارج العولمـة او علـى هامشـها ال یملـك فیهـا أي موقـع ممیـز ، ال عا(برهان غلیون) ان ال ویرى

علــى الصــعید االســتراتیجي وال االقتصــادي وال السیاســي وال االجتمــاعي وال التقنــي وال العلمــي وال الرمــزي الثقــافي 
ـــافالمتعلـــق بالهویـــة وذلـــك یعكـــس التـــأخر الطویـــل فـــي ادراك حقیقـــة العولمـــة فـــي العـــالم العربـــي   اليك غیـــاب هن

السـوق یعكس االلتحاق السلبي بهـا والعجـز المسـتمر عـن بنـاء  ااستراتیجیة واعیة للرد االیجابي على تحدیاتها كم
   )3( االستجابة الناجحة لها.العربیة االقلیمیة القادرة على توفیر شروط 

قضـایا اجتماعیـة كقضـایا (احمد إبراهیم مالوي) في دراسته حول تأثیر العولمـة االقتصـادیة علـى اكد كما 
ســـاهم فـــي التخفیـــف مـــن حـــدة كـــل مـــن الفقـــر والبطالـــة عـــن طریـــق زیـــادة معـــدالت النمـــو ا تالفقـــر والبطالـــة ، بانهـــ

االقتصادي وٕادخال تكنولوجیا حدیثة للدول الفقیـرة ممـا یسـاهم فـي زیـادة فـرص العمـل المتاحـة ، كمـا تسـاعد علـى 
   )4( خاصة العمالة الماهرة.لة بین الدول و متسهیل انتقال االیدي العا

، جهة التحدیات التي تفرزهالموا هاان العولمة االقتصادیة یمكن ان تحفز الدول على إعادة هیكلة اقتصاد
ؤدي الــى تحســین مســتوى المعیشــة ، ورفــع كفــاءة توظیــف واســتخدام المــوارد عالمیــا ، وزیــادة فــرص العمــل ممــا تــ

                                                           
 )1-2( الملحق انظر (1)
 .8، ص 2009ن الكویت ،  2009المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : التقریر السنوي  (2)

  www.escwa.un.org، منشور على الموقع االلكتروني  2005برهان غلیوي : العولمة واثرها على المجتمعات العربیة ،  )3(
 17 – 15إبراهیم مالوي : التحوالت االقتصـادیة فـي عصـر العولمـة ، المـؤتمر العلمـي الـدولي عولمـة اإلدارة فـي عصـر المعرفـة (د. احمد  (4)

 .17، ص 2012لبنان ،  –) جامعة الجنان طرابلس 2012سبتمبر 

http://www.escwa.un.org
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)2014–2007(السعودیة للمدة 

مؤشر البنیة الرقمیة

نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي

التقنیة الحدیثة ، ورفع معدالت النمو االقتصادي ، إضـافة لفـتح فـرص  المتاحة ، وتعمیق االستفادة من التطورات
    )1( اكبر لالستثمار.

3  Index Of Digital Infrastructure 
Readines   

م اعـ  The global information technology reportمنذ صدور التقریر الدولي لتقنیة المعلومـات 
 ةیــتقیــیس قیمبــرزت أهمیتــه كــأداة  World Economic Rerun، عــن المنتــدى االقتصــادي العــالمي  2001

 Informationممیزة ، یتم من خاللها تحدید نقاط قوة وضعف الدول في مجال تقنیات المعلومات واالتصاالت 

and communication technologies   . وكذلك تقییم مدى تقدمها في هذا االتجاه  
التقنیــات وتطویرهــا ، كمحفــز  الــذي یلعبــه تطبیــق هــذه والمهــمیســلط التقریــر الضــوء علــى الــدور األساســي 

  . )2(واالزدهار االقتصاديللنمو 
عالمیا ضمن  48واحتلت فیه المرتبة  )3(2007ألول مرة عام لمملكة العربیة السعودیة المؤشر فقد دخلت ا

كما موضح ) %6(لناتج المحلي اإلجمالي بلغ لوي نسبة تغیر سنبنقطة و ) 4.1(التقریر وبتقییم دولة شملها  127
  .)6) والشكل (3في الجدول رقم (

  )3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (
                                                           

،  الجامعـــة  86العـــدد  االقتصـــاد ،اإلدارة و  الـــدول العربیـــة ، مجلـــة : العولمـــة االقتصـــادیة وتأثیراتهـــا علـــى واخـــروند. احمـــد عبـــد العزیـــز ،  (1)
 . 89 – 61، ص 2011، بغداد ، المستنصریة 

 . 133، ص2008، الكویت ،  2008ربیة المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، تقریر مناخ االستثمار في الدول الع (2)
(3) the global information technology report (2010 – 2011) , p.269 .  
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اســتمرار معــدل االنفــاق االســتثماري عنــد مســتویات مرتفعــة بتــوفیر اإلیــرادات النفطیــة فــي ســاهم تــراكم لقــد  
) 4.6) عالمیا وبتقییم (34موارد تمویل للمشاریع العمالقة العامة بعدها احتلت المملكة العربیة السعودیة المرتبة (

لنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي بلـــغ لنســـبة تغیـــر ســـنوي بو  2011ة شـــملها التقریـــر عـــام ولـــ) د142نقطـــة مـــن ضـــمن (
الخـام فـي دعـم النمـو وسـط بیئـة الـنفط  اسـتفادت المملكـة العربیـة السـعودیة عمومـا مـن ارتفـاع أسـعاراذ %) 8.6(

ومضطربة ، وتـم اتخـاذ عـدد مـن اإلجـراءات التدریجیـة المعـززة لالدخـار الـوطني والداعمـة للتنمیـة  ضعیفةعالمیة 
النطــاق ترمــي الــى تعزیــز فــرص العمــل فــي  ، واجــراء إصــالحات هیكلیــة واســعةاالجتماعیــة ولإلنفــاق الحكــومي 

  . )1( القطاع الخاص
)دولــة 148)نقطــة مــن ضــمن (4.8)  عالمیــا وبتقیــیم (32ة (فحصــدت المملكــة المرتبــ 2014ا فــي عــام امــ

فــي ترتیــب  ا%) ویالحــظ ان هنــاك تحســن4.1نــاتج المحلــي اإلجمــالي بلــغ (لشــملها التقریــر وبنســبة تغیــر ســنوي ل
تـؤتي ثمارهـا مـن حیـث بدأت في النمو االقتصادي ،  المملكة لهذا المؤشر وفق خطوات متتابعة ومدروسة ومؤثرة

مدى انتشار ومالئمة التكنولوجیا وذلك عن طریق خلق بیئة مشجعة یتوافر فیها اطر قانونیـة وتشـریعیة مسـتحدثة 
تحقیق التفوق المستقبلي في هذا المجال وفي التأثیر على خاصة بتكنولوجیا المعلومات بهدف حمایتها مما یعني 

  )2( .معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

وا السیاســـة االقتصـــادیة والمشـــاریع االســـتثماریة فضـــال عـــن تـــوفیر اذ ان هـــذا المؤشـــر یسترشـــد بـــه واضـــع
  )3( بیانات عن وضع التنمیة مما یشجع على سهولة اتخاذ القرار.

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت فـي دول مجلـس التعـاون الخلیجـي فـي زیـادة االنتاجیـة و تتمثل منافع و 
والمصـارف والتعلـیم والصـحة و تحقیـق الطاقـات الكامنـة تحسین تطویر بعض القطاعات المحددة ومنهـا السـیاحة 

لحة للتشــغیل فــي مجــاالت عدیــدة ، فهنــاك قطاعــات كثیــرة تواجــه صــعوبة متنامیــة فــي التحــول الــى قطاعــات صــا
عـــات كالقطـــاع المصـــرفي لـــم تعـــد اوتحویلهـــا الـــى قطاعـــات قـــادرة علـــى التنـــافس دون وجـــود التكنولوجیـــا وثمـــة قط

   )4( مكثف لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت.تستطیع العمل دون استخدام 
 منهــــا ومؤسســــات جدیــــدة داخــــل قطــــاع تولــــدتلقــــد ولــــدت تكنولوجیــــا المعلومــــات واالتصــــاالت ومــــا زالــــت 

التكنولوجیــا ذاتــه فقــد عمــل التوســع الحاصــل فــي قطــاع تقنیــة المعلومــات علــى المســاهمة بحصــة كبیــرة فــي النمــو 
 )%25(اكثــر مــن  نصـناعات تقنیــات المعلومـات مســؤولة عـلــي، وفـي الســنوات االخیـرة اصــبحت االقتصـادي الك

   )5(من النمو االقتصادي العالمي.

                                                           
 .9، ص 2011، الكویت ،  2011المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، التقریر السنوي  (1)

  www.al.jazira.com 2007م : مؤشر جاهزیة البنیة الرقمیة المفهوم وموقع الدول العربیة منه ، د. احمد الهیث )2(
،  د. یحیى حمود حسن : واقع اقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون الخلیجي وفقا لمؤشرات المحتوى الرقمي ، مجلة االقتصاد الخلیجي  (3)

 .  15، ص 2013، لسنة الخلیج العربي ، جامعة البصرة ، العراق ، مركز دراسات  24العدد 
 .  29، ص 2005معلومات ، األمم المتحدة ، نیویورك ، االسكوا : مؤشرات مجتمع ال (4)
حســـن مظفـــر الـــدوز : مقومـــات االقتصـــاد الرقمـــي ومـــدخل الـــى اقتصـــادات االنترنیـــت ، معهـــد اإلدارة العامـــة المملكـــة العربیـــة الســـعودیة ،  (5)

 .  133، ص 2006، السعودیة

http://www.al.jazira.com
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ادخال تكنولوجیـا المعلومـات واالتصـاالت فـي القطاعـات االقتصـادیة الـى خلـق فـرص عمـل جدیـدة یؤدي 
بالغ في االرتفاع بمعـدالت النمـو الـوطني وتـدعیم الثر الونشوء انماط جدیدة من المهن ومؤسسات االعمال ذات ا

الرقمي مع تطور  ان ینمو المحتوى التنمیة االقتصادیة و تعزیز التكامل االقلیمي وتوحید التعاون الدولي ، ویتوقع
السیما تلك التي تتصل بالتعلیم والصحة او تلك التي تسهل التفاعـل بـین المـواطنین والمؤسسـات الخدمات العامة 

   )1( الحكومیة الخدمیة والثقافیة.
4 Index of Humman Development  

سب مفهوم التنمیة البشریة اهمیة قصوى في عصرنا الراهن ، ویرجع ذلك الى عدة اسباب ، لعل مـن تیك
اهمهــا تبنیــه مــن قبــل البرنــامج االنمــائي لألمــم المتحــدة ، ومــن جهــة اخــرى باتــت الكثیــر مــن الــدول تعمــل علــى 

العملیــة التــي تهــدف "الــى زیــادة القــدرات المتاحــة امــام اصــدار تقــاریر خاصــة بالتنمیــة البشــریة . ویقصــد بهــا تلــك 
لالفـراد  اال انها تتـیح تشتمل على خیارات كثیرة ومتنوعة وغیر محدودة ،  وعلى الرغم من ان هذه العملیةالناس" 

طویلة خالیة من العلل ، وان یكسبوا المعرفة ویحصلوا خیارات مهمة تتمثل في ضرورة ان یحیا الناس حیاة  ةثالث
ــــم تت ــــى المــــوارد الالزمــــة لتحقیــــق مســــتوى حیــــاة كریمــــة ، ث ــــات السیاســــیة  ددحــــعل ــــارات كــــي تســــتوعب الحری الخی

  . ةواالجتماعی ةدیواالقتصا
هـــي الجوانـــب التـــي یجـــب ان ان یبـــرز مفهـــوم الحریـــة ، ومـــا  2000البشـــریة لعـــام حـــاول تقریـــر التنمیـــة 

دولـة شـملها  )159)عالمیـا مـن ضـمن (70المرتبـة (العربیة السعودیة في ذلـك العـام  لت المملكةتحالقد  ، یهاتغط
مصـاف الـدول التـي  فـيتكـون ل)نقطـة 0.749وبتقیـیم ( )7) والشـكل (3التقریر كما هو موضـح فـي الجـدول رقـم (

حیث شـهد هـذا العـام  )%4.9(تتمتع بتنمیة بشریة متوسطة، وبنسبة تغیر سنوي في الناتج المحلي االجمالي بلغ 
  بتاثیراتها على النمو االقتصادي.جملة من االصالحات االقتصادیة واالجتماعیة انعكست 

  
  

  
  

  

  

                                                           
 .4، ص 2005هات ، األمم المتحدة ، نیویورك ، االسكوا ، المحتوى الرقمي العربي الفرص واالولویات والتوج (1)
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 السنوات

–2000(في المملكة العربیة السعودیة للمدة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر التنمیة البشریة والناتج المحلي اإلجمالي ) 7(شكل بیاني 
2014(

مؤشر التنمیة البشریة

نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي

 )3من عمل الباحثة باالعنماد على بیانات الجدول ( لمصدر :ا

)دولـة شـملها التقریـر 177) نقطـة مـن ضـمن (0.772بتقیـیم ( 2005) عالمیا عـام 77ثم حلت بالمرتبة (
شهد هذا العام حدث مهم للملكـة اال وهـو انضـمامها  اذ%) 7.3لناتج المحلي االجمالي بلغ (لوبنسبة تغیر سنوي 

االسـراع فـي النمـو سـاهم بصـاد الـذي التـي فتحـت افـاق جدیـدة لـذلك االقت2005عام   الى منظمة التجارة العالمیة 
شــهدت المملكــة قفــزة مهمــة لتكــون فــي مصــاف الــدول التــي تتمتــع بتنمیــة بشــریة  2007وبحلــول عــام االقتصــادي 

)نقطــة وبنســبة تغیــر ســنوي للنــاتج المحلــي االجمــالي بلــغ 0.812) عالمیــا وبتقیــیم (61مرتفعــة اذ احتلــت المرتبــة (
تصــادي قــوي مــدعوما بارتفــاع االســعار العالمیــة للــنفط والســلع االساســیة ، حیــث شــهد هــذا العــام نشــاط اق) 6.0(

 اذ 2014م اوعززت وجودها في هـذا المؤشـر لتكـون فـي مصـاف الـدول التـي تتمتـع بتنمیـة بشـریة مرتفعـة جـدا عـ
فكـان ) % 4.1(لناتج المحلي االجمـالي ل) نقطة وبنسبة تغیر سنوي 0.836) عالمیا وبتقییم (34احتلت المرتبة (

  على نسبة النمو في الناتج المحلي االجمالي.تاثیر ایجابي لمؤشر التنمیة البشریة 
ان بلوغ المملكة هذه المراتب العالمیة لم یات من فراغ ، اذ یعد تطبیق مقاییس ومؤشرات  ورصـد البعـاد 

ن علـى مختلـف اة االنسـتتمثل في الصحة والتعلیم والدخل اوجدت هذه العوامل طفرة حقیقیـة فـي بنـاء وتنمیـ مهمة
  االصعدة . 

اهم العوامل التي تؤثر على النمـو االقتصـادي القـومي او هو من  ان راس المال البشري واالستثمار فیه 
مد تكـوین راس المـال البشـري علـى التعلـیم و التـدریب فقـط بـل علـى مقـدار الخـدمات الصـحیة تالمجتمع ، و ال یع

  واالجتماعیة التي تعمل على بناء وصیانة راس المال البشري. 
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ان كـل واحـد منهمـا یـنعكس  اذربط بین ما عرف بالتنمیة البشریة و النمـو االقتصـادي ،  كهنا كان لذلك
ل تحســین القــدرات البشــریة ، كمــا ان تحقیــق الث ان النمــو االقتصــادي یــتم مــن خــعلــى االخــر ســلبا وایجابــا ، حیــ

  .النمو المنشود ینعكس على التنمیة البشریة حیث یوسع من الخیارات امام الموارد البشریة 
  

5 Index Of Global Competitiveness  
بتحریــر التجــارة العالمیــة الــى وقــوع االنشــطة االقتصــادیة ادى النظــام االقتصــادي العــالمي الجدیــد المتمثــل 

 المفروضــة علــى انســیابز التقلیدیــة جعلــى الصــعید العــالمي ، فــالحوا ي الوقــت الحاضــر تحــت هــاجس التنــافسفــ
بالتالشــي مــع زیــادة التركیــز علــى الحــوافز التقنیــة  ت الســلع والخــدمات مــن ضــرائب جمركیــة وحصــص كمیــة اخــذ

لجودة و البیئة ، مما ادى الى بروز منافسین جدد على درجة عالیة مـن المهـارة و القـوة ، وهـذا المتعلقة بمعاییر ا
، اال ان هـذا النظـام فـي الوقـت ذاتـه یشـكل یمثل تحدیا كبیرا وخطرا محتمال لدول العالم ، وبخاصة الدول النامیة 

لتــي امــن الممیــزات  الــتعلمالتنافســیة تكمــن فــي  فأهمیتــهالنامیــة كــذلك ، ان امكــن االســتفادة منــه ، فرصــة للبلــدان 
یوفرهـــا االقتصـــاد العـــالمي والتقلیـــل مـــن ســـلبیاته حیـــث تعتبـــر وســـیلة رئیســـیة لتطـــویر قـــدرة االقتصـــادات المتقدمـــة 
والنامیــة علــى التعــایش فــي ظــل بیئــة دولیــة منســجمة مــع العولمــة وانفتــاح االقتصــادات وتحریــر االســواق وشــعارها 

  .  لألفضلالبقاء 
ویعتمــد المنتــدى االقتصــادي العــالمي فــي قیاســه للقــدرة التنافســیة للــدول علــى اثنــى عشــر عــامال اقتصــادیا 

  اطلق علیها االعمدة االثنى عشر للتنافسیة . 
المؤشرات المتعلقة باالقتصاد الكلي والجزئي ویهدف الى قیاس المنظومة  على  اذ انه یحوي في مكوناته

لعوامـــل االساســـیة ، المؤسســـات ، السیاســـة الشـــاملة التـــي تشـــكل معـــا قاعـــدة مســـتدامة المترابطـــة والمتكاملـــة مـــن ا
  )1(. والمتوسطالحداث نمو ورفاه وازدهار اقتصادي على المدیین القصیر 

) اعتمـد علـى مؤشـرین 2005 – 2000(عـامي وال بـد مـن االشـارة الـى ان تقـاریر التنافسـیة العالمیـة مـن 
  : رئیسین هما

: یقـــیس النمـــو للتنافســـیة ، قـــدرة االقتصـــادات العالمیـــة علـــى تحقیـــق معـــدالت دائمیـــة مـــن النمـــو  المؤشـــر االول
  االقتصادي واداءها الكلي على المدیین المتوسط و البعید . 

االقتصـــادیة علـــى صـــعید المنشـــاة فـــي تحقیـــق : مؤشـــر االعمـــال للتنافســـیة یقـــیس قـــدرة الوحـــدات المؤشـــر الثـــاني 
  التنافسیة . 

اعتمـــدت علـــى مؤشـــر رئیســـي " مؤشـــر التنافســـیة فقد امـــا التقـــاریر التـــي تلـــت المـــدة المـــذكورة اعـــاله     
المؤشــــرات المتعلقـــة باالقتصــــاد الكلـــي و الجزئــــي معـــا لیصــــبح بـــدیال عــــن  هفــــي مكوناتـــ یحتـــويالعـــالمي" والــــذي 

 المؤشرین الخاصین بتنافسیة النمو و االعمال .

                                                           
كلیـة اإلدارة واالقتصـاد ، جامعـة  ،  3850العـدد ) ، الحـوار المتمـدن ،2012 – 2013عدنان فرحان الجـوراني : تقریـر التنافسـیة العالمیـة ( (1)

 . 2012العراق ، البصرة ، 
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في المملكة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر التنافسیة العالمي والناتج المحلي اإلجمالي ) 8(شكل بیاني 
)2014–2007(العربیة السعودیة للمدة 

المؤشر نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي

وحلـت   )1( )2007 – 2008ة في مؤشر التنافسیة العـالمي فـي تقریـر (لقد دخلت المملكة العربیة السعودی
) نقطـــة وبنســـبة تغیـــر ســـنوي للنـــاتج 4.5) دولـــة شـــملها التقریـــر وبتقیـــیم (131)عالمیـــا مـــن ضـــمن (35بالمرتبـــة (

  دي كما هو موضح في قتصاالنمو ال%) وذلك یمثل صعود قوي وتأثیر مهم ل6.0المحلي االجمالي بلغ (
  .)8والشكل( )3(الجدول 

  )3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (
) دولــة 142) مــن ضــمن (2011 – 2012(للمــدة ) عالمیــا لتقریــر التنافســیة العــالمي 17وحلــت بالمرتبــة (
ام شـهد هـذا العـ اذ%) 8.6)نقطة وبنسـبة تغیـر سـنوي لنـاتج المحلـي اإلجمـالي بلغـت (5.2شملها التقریر وبتقییم (

لهـذا المؤشـر علـى النمـو االقتصـادي وعـزز تقریـر التنافسـیة العـالمي  اموجبـ اعلى كافة األصعدة وانعكاسـ ااستقرار 
شــملها التقریــر وبنســبة دولــة  144نقطــة مــن ضــمن  5.1) عالمیــا وبتقیــیم 24( ) مرتبــة المملكــة2014 – 2015(

  واالقتصادیة على النمو االقتصادي.یبقى هناك تاثیر لالوضاع السیاسیة . %)4.1تغیر سنوي بلغت (
المؤسسـات فـي المملكـة  اذ انل المراتب المهمـة فـي المؤشـر من خال ایجابيحالة تأثیر هناك كانت اذن 

بمراكـــز متقدمـــة فـــي العربیـــة الســـعودیة تتمیـــز بثقـــة الشـــعب الســـعودي بالحكومـــة وصـــناع القـــرار وتتمیـــز المملكـــة 
اإلهـدار فـي النفقـات الل القضـاء وعـدم وتنـوع االسـتثمارات الحكومیـة واسـتقة الفكریـة یـقوانین الملكمجاالت احترام 

الحكومیــــة ، وبكفــــاءة األطــــر القانونیــــة لتســــویة المنازعــــات ووجــــود الخــــدمات الحكومیــــة التــــي تقــــدم لتحســــین أداء 
النظـام الضـریبي ،  المؤسسات والشركات كمـا یقـل فیهـا وجـود اإلرهـاب والجریمـة المنظمـة، وتتمیـز بفعالیـة وجـودة

وجــودة السیاســات الزراعیــة وتحتــل مراكــز متمیــزة فــي مجــال وجــودة الطــرق وخــدمات االتصــال ، واســتقرار میــزان 
 . )2(المدفوعات ونقل التقنیة الحدیثة

ان الحكومــات تتنــافس مــن خــالل اختباراتهــا للسیاســات والمؤسســات التــي تحفــز النمــو فــي االجــل الطویــل 
لمعیشــة، والمنافســة بــین الحكومــات هــي منافســة مــن اجــل النمــو االقتصــادي ، فالسیاســات وتزیــد مــن مســتویات ا

الجیــدة واالســواق المفتوحــة ، و االنفــاق الحكــومي الجیــد ، ومعــدالت الضــریبة المنخفضــة ، واســواق العمــل المرنــة 
                                                           

(1) The global competitiveness report (2008 – 2009) , p.290 .  
(2) The global competitiveness report (2012 – 2013) , p.309 .  
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في المملكة العربیة السعودیة للمدة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر الشفافیة والناتج المحلي اإلجمالي ) 9(شكل بیاني 
)2003–2014(

مؤشر الشفافیة
نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي

ة الجیـدة ، كلهـا تسـاهم ووجود نظام سیاسي مستقر وقضائي كفوء ، كذلك البنیـة االساسـیة و االداریـة والتكنولوجیـ
   )1( في النمو االقتصادي على اساس مطرد وراسخ وتؤدي الى نتائج جیدة.

6  
  Index Of Transparency (Corruption Perception) 

تمیــزت السیاســات االقتصــادیة بصــفة عامــة والسیاســات التجاریــة وسیاســات االســتثمار بصــفة خاصــة فــي 
كثیــر مــن الــدول النامیــة ومنهـــا البلــدان العربیــة بعــدم الثبــات وعـــدم االتســاق مــع متطلبــات التنمیــة االقتصـــادیة و 

ادى ذلك الى انخفاض ثقة المستثمرین المحلیین واألجانب قد المتغیرات االقتصادیة والمالیة و الدولیة واإلقلیمیة و 
او الوظیفـة ألغـراض طریـق اسـتغالل المكتـب الحكـومي في الحكومات، ان هـذه العوائـق تخلـق فرصـا للفسـاد عـن 

لة لتمتـع ءشخصیة وتسيء الى سمعة الحكومات وعادت ما ینتشر الفساد بسبب تفشي البیروقراطیة وغیاب المسـا
  . كبار المسؤولین ورجال السیاسة بحصانة تحمیهم من المتابعات 

ه منظمــة الشــفافیة الدولیــة تصــدر الــذي انتشــارا بهــذا الخصــوص المؤشــر مــن اهــم المؤشــرات العالمیــة اان 
  حول أوضاع المؤسسات واألجهزة الحكومیة من حیث مستوى الفساد و الشفافیة . 

دولـة شـملها التقریـر  133نقطة مـن ضـمن  4.5عالمیا وبتقییم  46في المرتبة  2003حلت المملكة عام 
  ).9() والشكل3موضح في الجدول (كما هو )% 7.7 (وبنسبة تغیر سنوي للناتج المحلي اإلجمالي بلغت

  )3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (
وبنســبة تغیــر ســنوي  2009)نقطــة عــام 4.3)عالمیــا وبتقیــیم (63الفســاد بالمرتبــة (ســلم بصــعود ثــم بــدأت 

  . )% 1.8(للناتج المحلي اإلجمالي بلغ 

                                                           
  www.ao.academy.org، منشور على الموقع االلكتروني  12، ص 2005ربحي الجدیلي : التنافسیة قصص نجاح ،  )1(

http://www.ao.academy.org
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  في هذا العام لمؤشر الفساد وتأثیره على النمو االقتصادي . اوظهر االنكشاف واضح
وبنسـبة تغیـر سـنوي )دولـة شـملها التقریـر 175من ()نقطـة مـن ضـ4.9عالمیـا وبتقیـیم (55وحلت بالمرتبـة 

  .2014عام )% 4.1(لناتج المحلي االجمالي بلغ 
ابتدأت بالمرتبة  والتي  في المملكة العربیة السعودیة من خالل التقییمات ایالحظ ان هناك فسادا واضحو 

بمعنــى الفســاد موجــود ولــه تــأثیر علــى النمــو  2014)عالمیــا عــام 55وانتهــت بالمرتبــة ( 2003) عالمیــا عــام 46(
  االقتصادي. 

ان اذ  2013ظهــور مؤشــر مــدركات الفســاد لعــام الــى الشــفافیة الدولیــة منظمــة اشــارت (هوغیــت) رئیســة 
وحتـى  اصـدار التـراخیص المحلیـةلحكومیـة مـن اجمیع الدول ما زالت تواجه تهدید الفسـاد علـى جمیـع المسـتویات 

معینـة انفاذ القوانین واللوائح وان الفساد في القطاع العام ما زال مـن اكبـر التحـدیات العالمیـة السـیما فـي مجـاالت 
السیاســـیة فـــي الحكومـــات تســـیر مـــن الفســـاد  االدارةان غیـــاب مثـــل األحـــزاب السیاســـیة والشـــرطة ونظـــم القضـــاء. و 

  .)1(المحلي والفساد العابر للحدود وال بد من بذل الجهود من اجل مكافحة اإلفالت من العقاب على الفساد
ثقـــة فـــي النظـــام االجتمـــاعي ان ســـبب الفســـاد الواســـع یحـــدث فقـــدان ال الـــى لهـــذا اشـــارت احـــدى الدراســـات

الـى جانـب هجـرة  ،فقدان شعور المواطنة واالنتماء القائم على عالقة تعاقدیـة بـین الفـرد والدولـة ومن ثم، السیاسي
العقول والكفاءات والتي تفقد االمل في الحصول على موقع یتالئم مع قدراتها ، مما یدفع للبحث عن فرص عمل 

    )2( صاد وتنمیة المجتمع عموما.على اقتونجاح في الخارج ، وهذا له تأثیر 
ان البلــدان العربیــة تحتــاج الــى جهــود بحثیــة نظامیــة متعــددة الجوانــب ، تبنــى علــى الخبــرات الدولیــة فــي 
القیاس و التحلیل والتشخیص والتقییم للفساد والنزاهة ، وإلبعاد منظومة الحكم والمصالح المرتبطة بهمـا ، كمـا ان 

یــل علیهــا فــي التشــخیص قــدم نتــائج یمكــن التعو تســتطیع ان ت هنــاك حاجــة ماســة الــى بنــاء مقــاییس ومنــاهج بحثیــة
  )3( والتقییم لظواهر وانماط الفساد وتوجیه برامج الصالح ، ومؤسسات المكافحة وتقییم نتائجها وفاعلیتها.

  

7 Index Of the Ease of doing business   
وهو عبارة عن مؤشر مركب یتكون من المؤشرات العشر التي تتكون منها قاعدة بیانـات بیئـة االعمـال ، 

  یقیس المؤشر مدى تأثیر القوانین واإلجراءات الحكومیة على األوضاع االقتصادیة . 
ـــذلك فـــان االقتصـــادات التـــي تحتـــل اعلـــى المر  كـــز مـــن حیـــث ســـهولة ممارســـة أنشـــطة االعمـــال ، هـــي ال

تي تمكنت حكوماتها من خلق بیئة تنظیمیة تسهل التفـاعالت فـي السـوق التجاریـة وتحمـي الصـالح لادات ااالقتص
وتكلفــة رة أخــرى بیئـة تنظیمیــة تضـم مؤسســات قویـة ابـال مبـرر تنمیــة القطـاع الخــاص. وبعالعـام بــدون ان تعـوق بــ

                                                           
  www.transparency.orgمنشور على الموقع االلكتروني  2013مؤشر مدركات الفساد : الفساد حول العالم في عام  )1(

ش اإلداري، األردن ، ســاهر عبــد الكــاظم مهــدي : الفســاد اإلداري أســبابه واثــاره واهــم أســالیب المعالجــة ، دائــرة المفــتش العــام ، قســم التفتــی (2)
    www.hrdiscussion.com، منشور على الموقع االلكتروني  2010

 2012الصــــــادر عــــــن منظمــــــة الشــــــفافیة ، بیــــــروت ،  2012منظمــــــة برلمــــــانیون عبــــــر ضــــــد الفســــــاد ، مؤشــــــر مــــــدركات الفســــــاد للعــــــالم  (3)
www.arrpacnetwork.org  

http://www.transparency.org
http://www.hrdiscussion.com
http://www.arrpacnetwork.org
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دى جمیع هـذه االقتصـادات قطـاع خـاص ومنظـور وبیئـة تنظیمیـة فعالـة لـه بشـكل معقـول للمعامالت ، ول متدنیة 
دون عوائـق عـد الجیـدة وضـرورة وجـود قطـاع خـاص بـما یتیح تحقیق توازن مقبول بین الحمایـة التـي توفرهـا القوام

   )1( تخلفها أنظمة مرهفة بافراط.
) جملـــة مـــن التطـــورات واإلصـــالحات 2014 – 2005شـــهدت المملكـــة العربیـــة الســـعودیة خـــالل المـــدة (و 

برنـــامج لأدت الـــى تحســـین بیئتهـــا االســـتثماریة لتكـــون هـــذه التطـــورات  ترجمـــة عملیـــة  يعلـــى الصـــعید االقتصـــاد
م عـن هـذه اإلصـالحات حصـولها علـى جـاإلصالح االقتصادي لتحقیق المزیـد مـن النمـو و الرخـاء االقتصـادي ون

لنـــاتج المحلـــي ل) دولـــة شـــملها التقریـــر وبنســـبة تغیـــر ســـنوي 155( مـــن ضـــمن 2005)عالمیـــا عـــام 38المرتبـــة (
 )∗(ووضــع 2011عالمیــا عــام 11) . ونالــت المرتبــة 3%) كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم (7.3اإلجمــالي بلــغ (

اجرت إصالحات اقتصادیة خالل سـتة سـنوات سـاهمت خمس دول في العالم افضل التقریر المملكة ضمن قائمة 
  . %8.6لناتج المحلي اإلجمالي بلغت ب المتقدمة في تقریر أنشطة االعمال وبنسبة تغیر سنوي في تحقیق المرات

هنــــاك تــــأثیر مهــــم لمؤشــــر ممارســــة أنشــــطة االعمــــال علــــى النمــــو االقتصــــادي مــــن خــــالل اإلصــــالحات 
، 18،  6،  16،  46،  1،  14،  13(حلت المؤشرات الفرعیة بالمراتـب العالمیـة التالیـة.  اذمملكة المتواصلة لل

عالمیا في بدء المشروع ، التعامـل مـع التـراخیص ، تسـجیل الممتلكـات ، الحصـول علـى االئتمـان ، ) 65،  140
    )2( قود ، اغالق المشروع على التوالي.حمایة المستثمرین ، دفع الضرائب ، التجارة عبر الحدود ، تنفیذ الع

)دولــة شــملها التقریـــر بعــد ان كانــت فـــي 189مــن ضـــمن ( 2014) عالمیـــا عــام 26وحلــت فــي المرتبــة (
، 84(راتـب التالیـة ملمملكـة علـى الا، امـا بالنسـبة الـى المؤشـرات العشـرة حصـلت  2013)عالمیا عام 22المرتبة (

التعامـــــل مـــــع التـــــراخیص ،  ،بـــــدء المشـــــروع(عالمیـــــا ) 106،  127،  69،  3، ،  22،  55،  14،  15،  17
الحصــول علــى الكهربــاء ، تســجیل الممتلكــات ، الحصــول علــى االئتمــان ، حمایــة المســتثمرین ، دفــع الضــرائب ، 

علـى التـوالي وبنسـبة تغیـر سـنوي لنـاتج المحلـي اإلجمـالي  )التجارة عبـر الحـدود ، تنفیـذ العقـود ، اغـالق المشـروع
  .)% 4.1(بلغ 

لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة االعمال على النمو االقتصادي فـي المملكـة  جابیاای ایالحظ ان هناك تأثیر 
  تبوئتها المملكة في هذا المؤشر المهم. من خالل المراتب المهمة التي العربیة 

نجاح في المستقبل ، ومن ثم یتعـین علـى أنشـطة الاالعمال یمكن ان تؤثر في احتماالت أنشطة ان قدرة 
بتحدیــد القضـایا المثــارة فـي االطــار العـام الـذي یثیــر اهتمـام الغالبیــة ، ومـن امثلتــه تلـك القضــایا االعمـال ان تقـوم 

  Corporate Governanceسیاسـات إدارة وتوجیـه الشـركات قتصـادي وخلـق فـرص العمـل ، وكـذلك النمـو اال
ال ومـن جانـب المجتمـع والقضاء على الفساد اإلداري ، وهي قضـایا تلقـى اهتمامـا كبیـرا مـن جانـب أنشـطة االعمـ

    )3( بصفة عامة.
                                                           

  .  2، ص 2014ن  11البنك الدولي : ممارسة أنشطة االعمال ، ط (1)
 .16، ص 2011استبعد البنك الدولي المؤشرات الخاصة بتوظیف العاملین في تقریر ممارسة انشطة االعمال  ∗

  ) .3( الملحق انظر(2)
   www.cipe.arabia.orgجون سولیفان : كیف یتحقق ألنشطة االعمال التأثیر في السیاسات العامة ، منشور على الموقع االلكتروني  )3(

http://www.cipe.arabia.org
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 السنوات

في المملكة العربیة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر الحریة االقتصادیة واالستثمار األجنبي المباشر 10(شكل بیاني 
)2013–2000(السعودیة للمدة 

  مؤشر الحریة االقتصادیة

نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي االجمالي


 

تتســم بیئــة االعمــال الدولیــة باحتــدام التنــافس علــى رؤوس األمــوال األجنبیــة بــین مختلــف الــدول ، وذلــك 
ـــدور  االســـتثمارات األجنبیـــة المباشـــرة فـــي تـــوفیر التمویـــل المطلـــوب إلقامـــة المشـــاریع  تتلقـــاه الـــذي المهـــمنتیجـــة لل

فـــرص العمــل وتعزیـــز قواعــد اإلنتـــاج والتصـــدیر یــا و المســـاهمة فــي خلـــق المزیـــد مــن االســتثماریة ونقـــل التكنولوج
  المعیشة. یات الدخل و صاد الوطني ورفع مستو وتحسین المهارات والخبرات اإلداریة وتحقیق مزایا تنافسیة لالقت

علـــى جـــذب  بینهـــاالتنـــافس مـــن هـــذا المنطلـــق ســـارعت الـــدول فـــي تهیئـــة بیئـــة االســـتثمار الجاذبـــة، واشـــتد 
ز والعراقیــل التـي تعیـق طریقهـا ومنحهـا الحـوافز والمزایـا والضــمانات جاالسـتثمارات األجنبیـة مـن خـالل إزالـة الحـوا

ة هــــذا االطـــار یــــتم التطــــرق الـــى اهــــم مؤشــــرات البیئــــالتـــي تســــهل قــــدومها ودخولهـــا الــــى الســــوق المحلـــي ، وفــــي 
  االستثماریة ودورها في جذب االستثمارات األجنبیة المباشرة لما لها من أهمیة في تحفیز النمو االقتصادي. 

 
1 Index Of Economic Freedom 

، حیــث الســعودیة بحریـة اقتصــادیة متوســطة ) اتسـمت المملكــة العربیــة2013 – 2000خـالل المــدة مــن (
مســـجلة تـــدفق  2003دولـــة شـــملها التقریـــر عـــام 156نقطـــة مـــن ضـــمن 63.2عالمیـــا وبتقیـــیم  68حلـــت بالمرتبـــة 

هــو موضــح فــي الجــدول  كمــا %5-ملیــار دوالر وبنســبة تغیــر ســنوي ) 0.586-( بقیمــة اســتثماري اجنبــي مباشــر
 .)10) والشكل (3(

  )3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول رقم (
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یــة مویعــزى انخفــاض حجــم التــدفقات الــى تبــاطؤ النمــو االقتصــادي العــالمي وتراجــع األســواق المالیــة العال
 )1(بـــة اإلرهـــابر واســـتمرار تطبیـــق االجـــراءات المتشـــددة بـــداعي محالـــدى المســـتثمرین واســـتمرار حالـــة عـــدم الیقـــین 

  باإلضافة الى مؤشر الحریة االقتصادیة الذي كان ترتیب المملكة فیه یتسم بحریة اقتصادیة متوسطة. 
دولـــة شـــملها 179نقطـــة مـــن ضـــمن  64.3عالمیـــا وبتقیـــیم 59احتلـــت المملكـــة المرتبـــة  2009وفـــي عـــام 

ملیـار ) 39(ب 2008ملیـار دوالر عـن العـام الـذي سـبقه 36مسجلة انخفاض فـي التـدفقات االسـتثماریة بالتقریر 
یعزى ذلك الى الركود واالنكماش الحاد في النشاط االقتصادي في الدول  . )%8-(نسبة تغیر سنوي بلغ بدوالر و 

المصادر األساسیة لتدفقات االسـتثمار األجنبـي المباشـر ، عـدم اسـتقرار األسـواق المالیـة العربیـة ، المتقدمة كأحد 
ع الجدیـدة تواصل تأجیـل عـدد مـن المشـاریاستمرار أجواء عدم التیقن التي تحیط بقرارات االستثمار طویل المدى، 

لمالیــة و االقتصــادیة العالمیــة فــي تراجــع االزمــة ا تســببتفــي المنطقــة العربیــة وتعثــر تنفیــذ  الــبعض االخــر ، كمــا 
   )2(الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره الدولیة مما أدى الى تراجع التدفقات االستثماریة.

نقطـة مسـجلة انخفـاض فـي التـدفقات 60.6عالمیـا وبتقیـیم 82احتلت المملكة المرتبـة  2013وبحلول عام 
  %). 25-ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي بلغ ( )12( 2012والر عن عام ملیار د 9االستثماریة حیث بلغت 

  .ت األجنبیة المباشرة الى المملكةلذلك المؤشر على تدفق االستثمارا امتوسط اهناك تأثیر ان یالحظ 
وحقــوق الملكیــة وحریــة  ياالقتصــاد الســعودي ال یــزال یعــاني قصــورا واضــحا فــي مجــاالت النظــام القــانونف

  . المؤشردورا كبیرا في تراجع مستوى المملكة في هذا  تؤديالتجارة العالمیة وقطاع االعمال التي 
ان ارتبــاط عملیــة االســتثمار بالحصــول علــى األرض التــي یــتم علیهــا بنــاء مصــنع او القیــام بــاي نشــاط 

صـة ابتسـهیل المعـامالت الخیتعلـق ، وهـذا یتطلب تـوفیر تسـهیالت وقـوانین واضـحة فیمـا یخـص الحصـول علیهـا 
یجــب تبســـیطها واإلســـراع بهـــا لــربح الوقـــت، الن عملیـــة االســـتثمار عملیـــة التـــي او التنـــازل  ربامتالكهــا او االیجـــا

طویلة االجل كما ان ملكیة األصـول بوثـائق رسـمیة یسـمح للمسـتثمر باسـتعمالها كضـمان للحصـول علـى قـروض 
لــة ، كمــا ان وجــود قــوانین تحمــي الملكیــة مــن المصــادرة والتــأمیم او نزعهــا بــدون لتمویــل مشــاریعه بتكــالیف مقبو 

  تعویض مقبول تجعل صاحب راس المال مطمئنا  على ممتلكاته. 
حمایـــة االختراعـــات قـــوانین  ذلـــك فـــان القـــوانین التـــي تحمـــي حقـــوق الملكیـــة  الفكریـــة مثـــل  علـــى عـــالوة

عالمـــات الخـــدمات ..... الـــخ م الصـــناعیة والعالمـــات التجاریـــة و والتصـــامیواالكتشـــافات العلمیـــة وبـــراءة االختـــراع 
التي تمثل عنصرا مهما من راس المال الفكري الذي اصـبح الیـوم مـن عوامـل اإلنتـاج الرئیسـیة الـذي یشـمل كافـة و 

حــــافزا یمكــــن ان تكــــون الحقــــوق المرتبطــــة بحقــــوق الملكیــــة مــــن حقــــوق العمــــل االدبــــي و العلمــــي واالختراعــــات، 
وبالتــالي لحمایــة حقوقهــا ضــمانا للمســتثمرین علــى القیــام بأنشــطتها فــي ظــل ســوق یحمــیهم مــن كــل التجــاوزات ، 

   )3( . المنافسة المشروعة في القطاعات الصناعیة والفنیة والمعلوماتیة تحقبق
                                                           

 . 7، ، ص، مصدر سابق،  2003: التقریر السنوي المؤسسة العربیة لضمان االستثمار  (1)
  .9، ، ص، مصدر سابق 2009لصادرات ، التقریر السنوي المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان ا (2)
،  2006لجزائــر ، ا –نطینة ط، جامعـة قســ 4د. بعلـوج بولعیــد : معوقـات االســتثمار فــي الجزائـر ، مجلــة اقتصــادیات شـمال افریقیــا ، العــدد  (3)
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في المملكة العربیة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر العولمة كوف واالستثمار األجنبي المباشر ) 11(شكل بیاني 
)2013–2007(السعودیة للمدة 

مؤشر العولمة كوف

نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي االجمالي

2 Index of Kof Globalization 
كانــت المملكــة قــد حلــت  2002) حلــت المملكــة بمراتــب عدیــدة ففــي عــام 2013 – 2002خــالل المــدة (

ملیــار دوالر ونســبة تغیــر ســنوي فــي ) 0.614-(ق اســتثماري بلـــغ ـفــذلــك العــام تد عالمیــا مســجلة فــي37بالمرتبــة 
%) حیــث اثــرت هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر التــي أدت 3332-ـغ (بلــســـالب االســتثمار األجنبــي المباشــر 

عالمیــا 74زعزعــت ثقــة المســتثمرین واضــطرتهم الــى خفــض حجــم اســتثماراتهم ، وقــد حلــت الســعودیة بالمرتبــة  الــى
دولــة شــملها التقریــر بعولمــة اقتصــادیة ، اجتماعیــة ، سیاســیة 208مــن ضــمن  2010نقطــة عــام 60.64وبتقیــیم 

ســـجه شـــبكات التـــرابط الـــذي تنالتفاعـــل مـــع یالحـــظ تشـــوه طبیعـــة  اذ )1( علـــى التـــوالي. عالمیـــا)118،  63 ، 191(
 29تــدفق اســتثماري هــذا العــام بلــغ  المملكــةســجلت  اذالعولمــة وذلــك یــؤثر علــى اســتقطاب االســتثمارات األجنبیــة 

  .) 11) والشكل (3%) كما موضح في الجدول (19-(ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار األجنبي بلغ 

  )3بیانات الجدول (المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على 
قتصــادیة ، اجتماعیــة ، سیاســیة بعولمــة ا 2013نقطــة عــام ) 67.4 (عالمیــا وبتقیــیم50ثــم حلــت بالمرتبــة 

ملیــار دوالر ونســبة تغیـــر ســنوي لالســتثمار األجنبـــي 9) علــى التــوالي مســجلة تـــدفق اســتثماري 115،  45، 49(

                                                           
  ،) 1-2( رقم الملحق انظر(1)
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فالتوترات اإلقلیمیـة واالضـطرابات السیاسـیة المسـتمرة علـى السـاحة العربیـة تشـكل حـائال امـام  %).25-المباشر (
  اقبال المستثمرین فكان تأثیر متوسط لذلك المؤشر على حجم التدفقات االستثماریة . 

أنمــاط اإلنتــاج واالســتهالك أدت دراســة لمؤسســة التمویــل ان االتجاهــات األخیــرة نحــو عولمــة  اشــارتوقــد 
ى زیادة حادة في االستثمار األجنبي المباشر وفي الوقت نفسه أدى تحریر أنظمة التجارة واالستثمار الى ادخال ال

عــدد اكبــر مــن البلــدان النامیــة فــي اطــار االقتصــاد المعــولم واســفر هــذا عــن طفــرة هائلــة فــي تــدفقات االســتثمار 
دوالر فـي  ملیـار) 100 (وتجـاوزت 1996وعـام  1990امثـال بـین عـام 5األجنبي الى البلدان النامیة حیـث زادت 

بلـد نامیـا كبیـرا فـدول الشـرق وجنـوب اسـیا قـد حققـت  12وقد توجهت هـذه الزیـادة بصـورة رئیسـیة الـى  1996عام 
وهو معدل مرتفع سنویا ویعـود السـبب فـي ذلـك الـى االسـتثمارات األجنبیـة واالنجـاز  ) %7 (نمو سنویا قارب الى

   )1( والتجارة الدولیة.
لقــد نشــطت االســتثمارات األجنبیــة المباشــرة فــي ظــل العولمــة بتمویلهــا للبحــوث و االبتكــارات التكنولوجیــة 
التــي حولــت عناصــر هامــة مــن المســار اإلنتــاجي وحفــزت العــالم بمــا یســمح باالتصــال بالتنقــل الســریع ، وجســدت 

تتنوع المنتجــات مــن الســلع والخــدمات فكــرة إعــادة التوصــیل او االنتشــار لعملیــة اإلنتــاج وفــي ظــل هــذه العولمــة ســ
، لقطـاع الخـاصایـا النسـبیة ، وستتوسـع المشـاركة لوتتحسن جودتها وتنخفض تكالیفها ، وسـیتم االسـتفادة مـن المز 

علـى ظـاهرة اإلغـراق وانتشـار السـلع كما سیتم تنفیذ توجهات الخصخصة ومساعدة االقتصاد الـوطني فـي التغلـب 
الحصـــــول علـــــى التقنیـــــات الحدیثـــــة ، و القضـــــاء علـــــى األســـــالیب والتطـــــویر و  ثالمقلـــــدة ، والتشـــــجیع علـــــى البحـــــ

القتصـاد الـوطني مـن خـالل سـرعة ا، وتحسین القـدرة التنافسـیة للمنتجـات الوطنیـة، وتسـریع  والروتینالبیروقراطیة 
   )2( تحدیث وتطویر األنظمة والتشریعات السائدة.

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .2، ص 2005عبد األمیر ام العبود : االستثمار األجنبي في العراق ، مؤسسة الهدى لإلعالم والثقافة والفنون ، العراق ، د.  (1)
 ، العــدد األول ، 24عبــد اهللا بلونــاس : عولمــة االقتصــاد الفــرص والتحــدیات ، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصــادیة والقانونیــة ، المجلــد  (2)

  .197، ص 2008 سوریا،
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في ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر جاھزیةالبنیة الرقمیة واالستثمار األجنبي المباشر 12(شكل بیاني 
)2013–2007(المملكة العربیة السعودیة للمدة 

مؤشر البنیة الرقمیة

نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي االجمالي

3  
Index Of Digital Infrastructure Readines

وذلــك مـن خــالل  اناجحـ لهــذا المؤشـر المهـم دخــوال  )1( .2007ل المملكــة العربیـة الســعودیة عـام و كـان دخـ
)عالمیـا 48( لمملكـة المرتبـةا، فقد احتلت  2013من ذلك العام وحتى عام على المراتب المهمة ابتدءا  احصوله
ملیــار دوالر 24مســجلة تــدفق اســتثماري بلــغ  2007دولــة شــملها التقریــر لعــام 127نقطــة مــن ضــمن 4.1وبتقیــیم 

  ) 12) والشكل(3% كما هو موضح في الجدول (33وبنسبة تغیر سنوي بلغ 

  )3المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (
إضــفاء المزیــد مــن المرونــة علــى األطــر التشــریعیة الخاصــة باالســتثمار األجنبــي  الــىهــذه الزیــادة  ىوتعــز 

والمعـادن المباشر في مجال البناء واالتصاالت وتنفیذ برامج الحكومة االلكترونیة مع تواصل ارتفاع أسعار الـنفط 
   )2( لى اجتذاب المزید من االستثمارات.والمواد الخام والسلع األساسیة والذي أدى ا

مسـجلة  2010ر لعـام ـدولـة شـملها التقریـ 138نقطة من ضـمن 4.4عالمیا وبتقییم 33احتلت المرتبة  وقد
  %)19-وي (ـملیار دوالر وبنسبة تغیر سن) 29(تدفق استثماري بلغ 

مسجلة  2013ر لعام ـدولة شملها التقری144نقطة من ضمن 4.8عالمیا وبتقییم 31 بعدها حلت بالمرتبة 
ورغـــم المراتـــب المهمـــة التـــي حصـــدتها ، %) 25-ملیـــار دوالر وبنســـبة تغیـــر ســـنوي بلـــغ (9تـــدفق اســـتثماري بلـــغ 

شـهدها السـاحة العربیـة تـؤثر تالمملكة في ذلـك المؤشـر یبقـى هنـاك تـأثیر لألوضـاع السیاسـیة غیـر المسـتقرة التـي 
  .تدفقات االستثماریة على التدفقات االستثماریة ، ولكن یبقى لهذا المؤشر دور إیجابي في التأثیر على حجم ال

                                                           
(1) the global information technology report (2010 – 2011) , P.269 . 

  .11، ص 2007، الكویت ،  2007المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : التقریر السنوي  (2)
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المزیــد مــن االســتثمارات فــي قطــاع االتصــاالت وتقنیــة المعلومــات العربیــة ان تهــتم بتشــجیع علــى الــدول 
  بقطاعات أخرى .  اا وسریعا قیاسیخاصة ان العائد (مالیا او اجتماعیا) یعد مجز 

العامـة، والتعـاون و التنسـیق كما یجب إعطـاء التعلـیم و التـدریب أولویـة قصـوى ، ونشـر الخدمـة الهاتفیـة 
بین دول اإلقلیم في االتصـاالت وتقنیـة المعلومـات ، ومـن الضـروري أیضـا ان تنمـي دول المنطقـة قـدراتها التقنیـة 

ة في هـذه الصـناعة، وتتمثـل اهـم االسـتراتیجیات المقترحـة علـى الـدول العربیـة طنیة بنقل وتوطین التقنیة الداخلالو 
  )1( اجها في االتي:هالنت

میــــة والتدریبیـــة المتعلقــــة بالحاســــب االلــــي الكتســــابهم المهــــارات ة اعــــداد المشــــاركین فــــي البــــرامج العلزیـــاد  -أ 
المطلوبــة لالقتصـــاد الجدیــد واعـــداد أجیــال مؤهلـــة ومدربــة للـــدخول الــى قطـــاع تقنیــة المعلومـــات ومــن ثـــم 

 إمكانیة المحاكاة ونقل التقنیة. 
ـــا  -ب  ـــذي یجعلهـــا ق ـــة بالشـــكل ال ـــى التحتی ـــاء البن ـــدعیم بن ـــد وت ـــف مـــع مســـتجدات االقتصـــاد الجدی ـــى التكی درة عل

اصـــدار و ،  نترنیــت) ومــن امثلتهـــا تقــدیم الــدعماســتراتیجیات اتاحــة اســـتخدام الشــبكة الدولیــة للمعلومـــات (اال 
التـراخیص النشـاء مراكـز اتصـاالت فـي الریـف والمنـاطق النائیـة ذات الـدخل المـنخفض وتـوفیر الخدمـة بتكلفـة 

 منخفضة وٕاتاحة استخدام الحاسب االلي في المؤسسات العامة . 

 توفیر المعلومات الحدیثة أوال بأول عن المستجدات في مجال تقنیة المعلومات .   - ج 

 والتطویر في مجال االتصاالت وتقنیة المعلومات. زیادة االنفاق على البحوث  -د 

لالسـتثمار ومن خالل ما تقدم نستطیع عن طریق تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تـوفیر فـرص جدیـدة 
، مصادر جدیدة لإلیـراداتمعها تأتي و ، فاألسواق والمنتجات و الخدمات الجدیدة تولد كل یوم  االجنبي المباشرر

ضرورة االعتماد على العوامل المؤسسیة  اال یمكن االعتماد فقط على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وانم لكن
والعوامل المتعلقة بالسیاسات العامة و العوامل االقتصادیة و االجتماعیة والثقافیة وبالتالي ال یمكن بناء االقتصاد 

د علـــى تكامـــل هـــذه العوامـــل، وتلـــك المرتبطـــة بالمعلومـــات القـــائم علـــى المعرفـــة وتـــامین اســـتمراره بـــدون االعتمـــا
   )2( متكامل یبنى تدریجیا بمشاركة الجمیع.مشروع اجتماعي هي   المستمرةوالتكنولوجیا والمعرفة الكاملة 

4 Index of Humman Development 
 – 2000) یالحـــظ ان هنـــاك انقســـام الـــى (تنمیـــة بشـــریة متوســـطة) مـــن (2013 – 2000خـــالل المـــدة (

   ).2013 – 2007من ( مرتفعة) وتنمیة بشریة 2006
دولــة شــملها التقریــر عــام 175نقطــة مــن ضــمن 0.769عالمیــا وبتقیــیم 73حیــث حلــت المملكــة بالمرتبــة 

-ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار األجنبي المباشر 0.586- بلغ مسجلة تدفق استثماري سالب 2003
  .)13) والشكل (3% كما هو موضح في الجدول(5

                                                           
  .151ص 150،ص2007العربیة،مصدر سابق، المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،تقریر مناخ االستثمار في الدول (1)
  .   6 – 5د. یحیى حمود حسن : مصدر سابق ، ص  (2)
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 السنوات

في المملكة العربیة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر التنمیة البشریة واالستثمار األجنبي المباشر ) 13(شكل بیاني 
)2013–2000(السعودیة للمدة 

مؤشر التنمیة البشریة

نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي االجمالي

  )3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (
دولــة شــملها التقریــر مســجلة 177نقطــة مــن ضــمن ) 0.812(وبتقیــیم  2008)عالمیــا عــام 61والمرتبــة (

  . )% 63()ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي 39) بـ(2013 – 2000ري هي األعلى خالل المدة (تدفق استثما
ذة تـــدفقات االســـتثمارات العربیـــة المنفـــویعـــزى هـــذا االرتفـــاع الـــى عـــدة أســـباب یـــأتي علـــى راســـها ارتفـــاع 

ودور المؤسســــة العربیــــة لضــــمان االســــتثمار وائتمــــان  2008والمــــرخص لهــــا وفــــق القطــــر المضــــیف خــــالل عــــام 
لــرؤوس األمــوال الصــادرات كهیئــة متخصصــة ، ینصــب بالدرجــة األولــى علــى تشــجیع وتیســیر االنســیاب البینــي 

ا اثنــاء االزمــات حینمــا تتراجــع رهــو ، ودعــم وتشــجیع الصــادرات العربیــة عربیــا ودولیــا ، فــان دالعربیــة االســتثماریة 
انســیاب التجــارة العربیــة درجــات الثقــة والیقــین ، یصــبح اكثــر أهمیــة حیــث تقــدم االلیــات واألدوات الكفیلــة بضــمان 

لتــي تبحــث عنهــا الكیانــات اتــوفیر الحمایــة والســیولة ل یــةنیــة والحفــاظ علــى التــدفق لــرؤوس األمــوال العربیــة البیالبین
   )1( .العربیة في خضم االزمة المالیةالتصدیریة واالستثماریة والمصرفیة 

دولـة مسـتثمرة كانـت  )20علما ان تدفقات االستثمارات األجنبیة المباشرة الواردة الى السعودیة من اكبـر (
ملیار دوالر  ) 5.595( ملیار دوالر من دولة الكویت ،  ) 4.638( بلغت  فقد 2008 حصة الدول العربیة لعام 

ـــــة االمـــــارات ،  ـــــة البحـــــرین ،  ) 1.681( دول ـــــة األردن ، ) 0.841( ملیـــــار دوالر مـــــن دول ملیـــــار دوالر مـــــن دول

                                                           
  .  12مصدر سابق، ص،  2008، التقریر السنوي المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات   (1)
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نقطــة مــن  )0.782 (وبتقیــیم 2013عالمیــا عــام 57واحتلــت المرتبــة  )1( ملیــار دوالر مــن دولــة لبنــان . )0.215(
ملیـــار دوالر وبنســـبة تغیـــر ســـنوي لالســـتثمار )  9(بلـــغ دولـــة شـــملها التقریـــر مســـجلة تـــدفق اســـتثماري 186ضـــمن 

 الستثماریة.ا، اذن تأثیر ایجابي لمؤشر التنمیة البشریة على حجم التدفقات %) 25-(األجنبي المباشر بلغ 
 

5 Index Of Global Competitiveness 
 حلــت بالمرتبــة اذالمؤشـر  ذلــك) شـهدت المملكــة العربیـة مراتــب مهمــة فـي 2013 – 2007خـالل المــدة (

) مسجلة تدفق استثماري بلغ 2007 – 2008دولة شملها التقریر (131نقطة من ضمن 4.5) عالمیا وبتقییم 35(
  ).14) والشكل (3الجدول رقم ( . ما هو موضح في)% 33( وي بلغ ملیار دوالر وبنسبة تغیر سن 24

، عوامـل خارجیـةى هذه الزیادة من تـدفقات االسـتثمار األجنبـي المباشـر الـى عوامـل جاذبـة داخلیـة و وتعز  
مـل الجاذبـة فـي إضـفاء المزیـد مـن المرونـة علـى األطـر التشـریعیة وتواصـل ارتفـاع أسـعار الـنفط ویتمثل اول العوا

اسیة والذي أدى الـى اجتـذاب المزیـد مـن االسـتثمار الـى الصـناعات والخـدمات والمعادن والمواد الخام والسلع األس
المتصـــلة بقطـــاع الـــنفط والغـــاز امـــا بالنســـبة للعوامـــل الخارجیـــة فیتقـــدمها ارتفـــاع معـــدالت العائـــد علـــى االســـتثمار 

    .)2( وتحدیدا في مجال الصناعات االستراتیجیة
) 2008– 2009دولة شملها تقریر (134نقطة من ضمن 4.7عالمیا وبتقییم 27وحلت بالمرتبة األفضل 

ي الـدور المهـم االمنـیلعب االستقرار  اذ ) %63 ( ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي39مسجلة تدفق استثماري بلغ 
 – 2013نقطـــة لتقریـــر (5.1،  5.2عالمیـــا وبتقیـــیم 20،  18فـــي جـــذب االســـتثمارات األجنبیـــة وبالمرتبـــة األهـــم 

%) على 25-، %25-ر (ة تغیـلیار دوالر ونسبم9، 12) مسجلة تدفق استثماري بلغ  2013–2014) ،(2012
مـن تراجـع حجـم التـدفقات الـرغم وكان تأثیر ذلك المؤشر إیجـابي علـى حجـم التـدفقات االسـتثماریة علـى ، التوالي 

  االستثماریة.
الســعودیة ال یرجــع بشــكل ومــن المعتقــد ان الهــدف الرئیســي مــن جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر الــى 

 ات خارجیـة تزیـد عـدةیـأساس الى توفیر السیولة المالیة او سد العجز الداخلي في التمویـل ، وذلـك لتـوفیر احتیاط
الذي یشیر الى ان الهدف من تلك االستثمارات هو العوائـد التقنیـة ،  رمرات على حجم االستثمارات المباشرة األم

المادیــــة والبشــــریة فــــي العربیــــة الســــعودیة، ومــــن هنــــا فــــان األهمیــــة االقتصــــادیة وجلــــب الخبــــرات وتنمیــــة المــــوارد 
ال تعتمد فقط علـى حجمهـا او سـرعة تـدفقها، بـل تعتمـد أیضـا علـى مـدى  ةلالستثمارات األجنبیة المباشرة للسعودی

لـة، وعـدم تركزهـا و األنشـطة االقتصـادیة المختلفـة داخـل الدو  للقطاعـاتاستجابتها لكافة متطلبـات النمـو المتـوازن 

                                                           
المؤسسة العربیـة لضـمان االسـتثمار وائتمـان الصـادرات ، ضـمان االسـتثمار األجنبـي فـي الـدول العربیـة حسـب التوزیـع الجغرافـي والشـركات   (1)

  .15، ص 2014،  )، الكویتابریل یونیو(العاملة السنة الثانیة والثالثین ، العدد الفصلي الثاني 
  .  12 – 11، مصدر سابق ، ص 2007الصادرات ، التقریر السنوي  المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان  (2)
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في المملكة العربیة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر التنافسیة العالمیة واالستثمار األجنبي المباشر ) 14(شكل بیاني 
)2013–2007(السعودیة للمدة 

المؤشر

نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي االجمالي

علــى قطــاع الطاقــة ، فــي الوقــت الــذي یســتاثر فیــه هــذا القطــاع علــى النصــیب األكبــر مــن االســتثمارات األجنبیــة 
   )1(المباشرة. 

 
  )3لمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (ا
 
6 

Index Of Transparency (Corruption Perception) 
 46، حیث حلت بالمرتبة  اان هناك فسادالى ) حلت المملكة بمراتب تشیر 2013 – 2003خالل المدة (  

-  ( مسجلة تدفق استثماري سالب بلغ 2003دولة شملها التقریر لعام 133نقطة من ضمن 4.5عالمیا وبتقییم 
 .) 15() و الشكل3في الجدول ( ما هو موضحك) % 5-  (ي بلغو ملیار دوالر وبنسبة تغیر سن ) 0.586

  
  
  
  

                                                           
،   قسـم االقتصــاد ذكـرى صـالح باسـماعیل : اثـر االنفتــاح المـالي علـى النمـو القتصــادي فـي المملكـة العربیـة الســعودیة ، رسـالة ماجسـتیر ،  (1)

  . 28، ص 2013،  جامعة الملك سعود كلیة العلوم االداریة ،
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السنوات

في المملكة العربیة السعودیة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر الشفافیة واالستثمار األجنبي المباشر ) 15(شكل بیاني 
)2013–2003(للمدة 

مؤشر الشفافیة

نسبة التغیر السنوي في االستثمار 
االجنبي االجمالي

  )3المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول رقم (
مســجلة  2010لعــام  دولــة شــملها التقریــر 178نقطــة مــن ضــمن 4.7عالمیــا وبتقیــیم 50وحلــت بالمرتبــة  

 %).19-() ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار األجنبي المباشر بلغ 29تدفق استثماري بلغ (
مســجلة تــدفق  2013)دولــة شــملها التقریــر عــام 177نقطــة مــن ضــمن (4.6)عالمیــا وبتقیــیم 63والمرتبــة (

هناك تأثیر سلبي  اذ ان ) % 25-( ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار األجنبي المباشر بلغ 9استثماري 
  . ر على التدفق االستثماري األجنبيلهذا المؤش

من البلدان العربیة بذل الجهود الكثیرة من اجل محاربة الفسـاد والـذي یـتم مـن  ان السنوات القادمة تتطلب
لقضـاء اخالل اصدار تشـریعات محاربـة للفسـاد ، تنفیـذ التشـریعات واحترامهـا وتطبیقهـا مـن قبـل الجمیـع ، إعطـاء 

تطــویر جــذري فـــي  ة قـــدرا اكبــر مــن االســـتقاللیة مــن اجــل تنفیــذ المهـــام الملقــاة علیــه ، احـــداثیــبفــي البلــدان العر 
تقــود الـــى مزیــد مـــن  مـــا ق منهــا ، ألنهـــا غالبــایـــاألجهــزة اإلداریـــة فــي الـــدول العربیــة ومحاربـــة البیروقراطیــة والتحق

  )1( الفساد.

                                                           
، جامعــة فیلیكـو ترنفـو "القـدیس ، كبیریــل  30، العـدد  ة : مكانـة البلـدان العربیــة فـي المؤشـرات العالمیـة ، مجلــة علـوم إنسـانیة د. كـریم نعمـ  (1)

، منشـــــور علـــــى الموقـــــع االلكترونـــــي  8، ص 2013، یـــــة االقتصـــــادیة ، الســـــنة الرابعـــــة كلیـــــة التجـــــارة / قســـــم العالقـــــات الدول –ومیثـــــوي" 
palestine.org-www.amah  
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7 Index Of the ease of doing business  
) حیـث انهـا 2013 – 2005مؤشر خالل المدة (التبوات المملكة العربیة السعودیة مراتب مهمة في ذلك 

ملیـار دوالر وتعـزى هـذه الزیـادة الكبیـرة فـي 12مسجلة تدفق استثماري بلـغ  2005)عالمیا عام 38حلت بالمرتبة (
المباشر الى تنامي االستثمارات العربیة البینیة ، بتاثیر تزاید العوائد حصة المملكة من تدفقات االستثمار االجنبي 

الستثمار مثـل االتصـاالت والنقـل مع ارتفاع اسعار النفط لمعدالت غیر مسبوقة ، وفتح قطاعات جدیدة لالنفطیة 
الكهربــاء والطیــران المــدني ، وقطاعــات الــنفط والغــاز و التعــدین ومشــاریع البنیــة التحتیــة مــن مطــارات ومــوانئ ، و 

لجــــة اجـــراءات المعـــامالت و معاجهـــود التـــرویج ، وتســـهیل امج الخصخصـــة ، اضـــافة الـــى تنــــامي ومواصـــلة بـــر 
، و تأســــیس قواعــــد البیانــــات وفــــق المعــــاییر الدولیــــة ،  تــــوفیر المعلومــــات الحدیثــــة والدقیقــــةمعوقــــات االســــتثمار و 

اص في جهود التنمیة االقتصـادیة وتواصلت جهود استقطاب رؤوس االموال المهاجرة لتعزیز مساهمة القطاع الخ
      )1(االجتماعیة . و 

دورا مهمــا فــي االنفتــاح  (WTO)انضــمام المملكــة العربیــة الســعودیة الــى منظمــة التجــارة العالمیــة وشــكل 
  . )3(كما موضح في الجدول )%3493(باشر االقتصادي وكانت نسبة التغیر في االستثمار األجنبي الم

العشـــرة ، بـــدء وكـــان ترتیـــب االقتصـــاد الســـعودي فـــي المؤشـــرات  2008عالمیـــا عـــام 23واحتلـــت المرتبـــة 
حمایــــة االئتمــــان ،مــــع التــــراخیص، توظیــــف العــــاملین، تســــجیل الممتلكــــات، الحصــــول علــــى  التعامــــلالمشــــروع ، 

،  3،  40،  47،  36بالمرتبـة (المستثمرین، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفیذ العقود، اغـالق المشـروع 
ملیـــار دوالر وبنســـبة  39جلة تـــدفق اســـتثماري بلـــغ مســـ )عالمیـــا علـــى التـــوالي.79،  136،  33،  7،  50،  48

%حیث واصلت المملكة العربیة جهودها نحو اإلصـالح اإلداري والعمـل علـى تطویرهـا ، إضـافة 63 تغیر سنوي 
عبــر بــرامج اإلصــالح المؤسســي والتشــریعي  یةاالســتثمار  البیئــةالــى الجهــود المبذولــة فــي مجــال تهیئــة و تحســین 

    )2(ن جدیدة وتنویع حوافز وضمانات االستثمار والتخفیضات واالعفاءات الضریبیةبإصدار تشریعات وقوانی
 اعـاله السـابقة  لمؤشـراتاوكان ترتیب االقتصاد السـعودي فـي  2011)عالمیا عام 11وحظیت بالمرتبة (

حتاللهـا المرتبـة ) عالمیا على الترتیـب ، ویالحـظ ا65،  140،  18،  6،  16،  46،  1،  14،  13بالمرتبة (
لتسـجیل الملكیـة ) والوقـت المسـتغرق 5د إجـراءات (دعالمیا في مؤشر تسجیل الممتلكات فـي ذلـك العـام بعـاألولى 

، وحلـت  %)45-ملیار دوالر وبنسـبة تغیـر سـنوي بلـغ ( ) 16 قدره (  مسجلة تدفق استثماري اجنبي  )3(یوم )8(
وكــان ترتیــب االقتصــاد الســعودي بالمؤشــرات العشــرة بــدء المشــروع ، التعامــل مــع  2013عالمیــا عــام 22بالمرتبــة 

، تسـجیل الممتلكـات ، الحصـول علـى االئتمـان ، حمایـة المسـتثمرین ، دفـع  الحصول علـى الكهربـاءالتراخیص ، 
،  19، 53،  12،  12،  32،  78المرتبـة (الضرائب ، التجارة عبـر الحـدود ، تنفیـذ العقـود ، اغـالق المشـروع ب

                                                           
  . 8 ص 7، ص 2005، الكویت ،  2005المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، التقریر السنوي   (1)
  .15، ص 2008مناخ االستثمار في الدول العربیة ، مصدر سابق ،  ، المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات  (2)
  )4-3( الملحق انظر  (3)
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وي )ملیـــار دوالر وبنســـبة تغیـــر ســـن9علـــى التـــوالي مســـجلة تـــدفق اســـتثماري ( )∗() عالمیـــا107،  124،  36،  3
%) فكان تأثیر ذلك المؤشر إیجابیـا علـى حجـم التـدفقات االسـتثماریة كـون 25-لالستثمار األجنبي المباشر بلغ (

، دون ان یكـون هنـاك اشـكال مرتفعة ، مع نسـبة مخـاطرة منخفضـة االستثمار في السعودیة یحقق معدالت ربحیة
  متعددة من الضرائب او رسوم تسجیل الملكیة وغیرها. 

ان الســــعودیة تســــیر بالســــرعة والطریقــــة المقنعــــة لتحقیــــق أهــــدافها المتعلقــــة بجــــذب االســــتثمارات العالمیــــة 
تنظر لالستثمار األجنبي المباشر على انه  من العناصر  ألنهاوتحسین بیئة االعمال لتكون ضمن افضل الدول 

خلـق ظـروف مؤاتیـه لجـذب االسـتثمار ن محاولـة اكمحرك للنشاط االقتصـادي فـي دول العـالم ، وبالتـالي فـالمهمة 
  األجنبي المباشر یؤدي الى تدفق المزید من االستثمارات . 

م مــع التغیــرات عملــت علــى تطــویره بمــا یــتالئولقـد عملــت المملكــة علــى تقیــیم نظــم االســتثمار األجنبـي ، و 
زایـد حركـات رؤوس األمـوال على بعضـها الـبعض ، وتالمتالحقة التي من ابرزها انفتاح االسواق العالمیة العالمیة 

 عبر الحدود .

 
، ات الــدول النامیــةصــائص تجعلـه یختلــف عــن معظـم اقتصــادخ مــن یتمتـع االقتصــاد الســعودي بمجموعـة

تبنـــي الســـعودیة سیاســـة  عـــن فضـــالعلـــى الـــنفط ،  االعتمـــاد المتزایـــدمقـــدمتها اتبـــاع االقتصـــاد الحـــر ، و یـــأتي فـــي 
منظمــة التجــارة العالمیــة ، وعلــى الــرغم مــن نجــاح الســعودیة مــن اقتصــادیة اكثــر انفتاحــا توجــت باالنضــمام  الــى 

خــالل اعتمادهــا علــى الــنفط فــي تســجیل بعــض معــدالت النمــو االقتصــادي المثیــر لالعجــاب ، اال ان الســعودیة 
بسبب اعتمادها المتزاید على النفط وعدم التنویـع االقتصـادي ،  ظلت تواجه مشكلة خطیرة في هیكلها االقتصادي

االهتمام  بالقطاع دها وتعزیز النشاط االقتصادي ، و والتقلبات العالمیة في أسعار النفط ، وفي سبیل تنویع اقتصا
  :)1(هي تعتمد على ثالثة مداخل مهمة ةالخاص عمدت الى اتباع استراتیجی

 االنضمام الى منظمة التجارة العالمیة .  -1

 للقطاع الخاص .  وتوفیر فرص اكبرخصخصة الخدمات الحكومیة األساسیة  -2

فــرص عمــل ، وتحفیــز االقتصــاد عزیــز نقــل التكنولوجیــا ، وٕایجــاد تشــجیع االســتثمار األجنبــي المباشــر لت -3
 المحلي . 

فـــان  ن ثـــممـــو  ،قتصـــادي فـــي دول العـــالم االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر مـــن العناصـــر المهمـــة للنشـــاط اال
محاولة المملكة العربیة السـعودیة خلـق بیئـة اسـتثماریة یـؤدي الـى تـدفق مزیـد مـن االسـتثمارات الـى أراضـیها لـذلك 

ونـة اذ أصـدرت المملكـة قـوانین عـدة أسـهمت فـي الخاصة باالستثمار األجنبـي بالمر  اتسمت التشریعات و القوانین

                                                           
محـل توظیـف العـاملین ، البنـك  2012تم ادخـال مؤشـر الحصـول علـى الكهربـاء المؤشـر الثالـث فـي تقریـر ممارسـة انشـطة ااعمـال منـذ عـام  ∗

 .16، ص 2013الدولي تقریر ممارسة انشطة االعمال ، 
محمــد عبــد الحمیــد محمــد شــهاب : اثــر االنضــمام الــى منظمــة التجــارة العالمیــة فــي تــدفق االســتثمار األجنبــي المباشــر وهیكــل توزیعــه داخــل  (1)

  .27، ص 2014 جامعة الطائف ، السعودیة ، ، 66، العدد یة ، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة العربیة السعود
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االســـتثماریة منهـــا الحـــوافز التـــي یتمتـــع بهـــا المشـــروع األجنبـــي المـــرخص لـــه فـــي المملكـــة العربیـــة تحســـین البیئـــة 
او علـى اراضـها تثمار السعودیة ، و االستقرار واالمن ، الذي یكفل للمستثمر األجنبي بعدم مصادرة مشاریع االس

الـدخل علـى األجانـب مـن م قضـائي ، والتسـهیالت بخصـوص تخفـیض الحـد األقصـى لضـریبة جزءا منها اال بحك
، وموافقة صندوق التنمیة الصناعیة السعودي على تـوفیر التمویـل للمشـاریع االسـتثماریة )% 20( الى  ) 45%(

  .)1(المملوكة بالكامل لألجانب
التــي هــدفت الــى تقــدیم خــدمات  2000اســتراتیجیة عملهــا األولــى عــام  ووضــعت الهیئــة العــام لالســتثمار

  . ةاالستثماری البیئةحسین ، تمثلت بشكل رئیس في توتسهیالت وتوفیر البیانات والمعلومات لجمیع المستثمرین 
) قــد افــرزت نتــائج لصــالح 2014 – 2000) عــدة معطیــات منهــا ان المــدة (3نتــائج الجــدول ( اظهــرتو 

اذ ان مؤشـر البنیـة الرقمیـة حقـق ،قیـد الدراسـة مؤشرات البیئـة االسـتثماریة د اغلب سعودي وعلى صعیاالقتصاد ال
نتائج مهمة وذلك من خالل خلـق بیئـة مشـجعة یتـوافر فیهـا اطـر قانونیـة وتشـریعیة خاصـة بتكنولوجیـا المعلومـات 

، وكـذلك علـى النمـو االقتصـاديوفـي التـأثیر  هـذا المجـال فـيبهدف حمایتهـا ممـا یعنـي تحقیـق التفـوق المسـتقبلي 
) نتــــائج مهمــــة وذلــــك مــــن خــــالل مــــا تتمیــــز بــــه 2014 – 2007مؤشــــر التنافســــي العــــالمي حقــــق خــــالل المــــدة (

وصــناع القــرار ، وتحقیقهــا لمراكــز  المؤسســات فــي المملكــة العربیــة الســعودیة مــن ثقــة الشــعب الســعودي بالحكومــة
الملكیة الفكریة ، وتنوع االستثمارات الحكومیة واسـتقالل القضـاء وعـدم اإلهـدار متقدمة في مجاالت احترام قوانین 

لتحســـین أداء  فـــي النفقـــات، وبكفـــاءة األطـــر القانونیـــة لتســـویة المنازعـــات وجـــودة الخـــدمات الحكومیـــة التـــي تتقـــدم
ل جــودة الطــرق  فــي مجــا متمیــزة، وتتمیــز بفعالیــة وجــودة النظــام الضــریبي ، وتحتــل مراكــز المؤسســات والشــركات 

وخدمات االتصال ، ونقل التقنیة الحدیثة ، فضال عن المراتب المهمة التي حققتها المملكة في مؤشر سهولة أداء 
)جملــة مــن التطــورات واإلصــالحات علــى الصــعید 2014 – 2005أنشــطة االعمــال كونهــا شــهدت خــالل المــدة (

  االقتصادي أدت الى تحسین بیئتها االستثماریة . 
مقـاییس  بتطبیـق، ة جیـدة، مؤشـر التنمیـة البشـریة الـذي حققـت فیـه المملكـة العربیـة السـعودیة مرتبـوتمیز 

ومؤشرات ورصد البعاد هامة تتمثل في الصحة والتعلیم والدخل اوجدت هذه العوامل طفرة حقیقیة في بناء وتنمیة 
  االنسان على مختلف األصعدة . 

اتب ایجابیة في التقـاریر العالمیـة اال ان تاثیرهـا علـى النمـو على الرغم من ان اغلب المؤشرات احتلت مر 
  كان متوسط . ،  )، االستثمار االجنبي المباشر االقتصادي (الناتج المحلي االجمالي

یر علــى النمــو االقتصــادي وذلــك مــن خــالل مــا شــهدته مــدة لعامــل االقتصــادي والسیاســي تــاثلقــى ولكــن یب
المالیة واالقتصادیة العالمیة، وما جاء فیها من ركود وانكماش حاد فـي النشـاط الدراسة من احداث تمثلت باالزمة 

االقتصــادي واســتمرار حالــة عــدم الیقــین باالضــافة الــى تقلبــات اســعار الــنفط ، وعــدم االســتقرار االمنــي والسیاســي 
 الذي شهدته الساحة العربیة .

 
                                                           

نظـام االسـتثمار األجنبـي فـي المملكـة العربیـة السـعودیة ، منشـور علـى  2000هــ/5/1/1421فـي  1مرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء رقـم  (1)
  www.shisn.eduالموقع االلكتروني 
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  املبحث الثاني
حفيز النمو االقتصادي يف االمارات تبحتليل مؤشرات البيئة االستثمارية ودورها 

  العربية املتحدة
 

السـبعینات أدت  متسارعة منـذ منتصـفتشهد دولة االمارات العربیة المتحدة تطورات اقتصادیة واجتماعیة 
الـدخل لتسـاهم فـي رفـع المسـتوى االسـتهالكي زیـادة معـدالت  مـن ثـمالى تحقیق مستویات نمو اقتصـادیة عالیـة و 

تــم تبنــي سیاســة اقتصــادیة منفتحــة تعتمــد علــى حریــة االســتثمار والتجــارة فــي جمیــع  دوالمعیشــي للمــواطنین ، فقــ
المجـــاالت ، ویكـــون للقطـــاع الخـــاص دور الریـــادة فـــي االقتصـــاد الـــوطني ، اذ اقتصـــر دور الحكومـــة علـــى رســـم 

  لتي تعكس االستراتیجیة العامة لالقتصاد الحر. السیاسات االقتصادیة الكلیة ا
یـــة ، اإلنتاجیــــة و ئماالمباشـــر علـــى تنفیــــذ المشـــاریع االن الدولـــة مـــن االنفــــاق اإلیـــرادات النفطیــــة  ومكنـــت

  ....) التصاالت ، المستشفیات ، المدارس، ومشاریع البنیة التحتیة (الطرق ، الموانئ ، المطارات ، اةالخدمی
ات الــــنفط الخــــام الثابتــــة رســــمیا أي نحــــو یــــملیــــار برمیــــل مــــن احتیاط) 97.8( تمتلــــك  ان دولــــة االمــــارات

من احتیاطي النفط الخام لدول مجلس التعـاون الخلیجـي )% 20 (من احتیاطي النفط الخام في العالم  ) 7.2%(
مـــن النـــاتج )% 25 (ملیـــون برمیـــل یومیـــا ویشـــكل البتـــرول حـــوال)2.256ــــ(ب 2014ویبلـــغ مســـتوى انتاجهـــا لعـــام 

   )1( .2014من اإلیرادات الحكومیة لعام  )% 40(إیرادات الصادرات ونسبة  )%45(المحلي اإلجمالي ونسبة 
1 

الدولــة  فقــد تبنــت، مصــادر الــدخلو قاعــدة االنتــاج نویــع تماشــیا مــع السیاســة االقتصــادیة العامــة الهادفــة لت
استثماریة تشجع استثمارات القطاع الخاص وتعـزز مبادراتـه اإلنمائیـة ، وتشـجع كـذلك االسـتثمار األجنبـي سیاسة 

ومثــال ذلــك انشــاء المنــاطق ، للمســتثمرینالحــوافز واالعفــاءات والتســهیالت االســتثماریة المختلفــة مــن خــالل تقــدیم 
  رات وما تقدمه من مزایا للمستثمرین فیها . افي مختلف االم الصناعیةوالمناطق  الحرة

ونفـــذت السیاســـة االســـتثماریة برامجهـــا الهادفـــة الـــى نقـــل التكنولوجیـــا المتقدمـــة والخبـــرة الفنیـــة المتخصصـــة 
ــــك تماشــــیا مــــع التطــــورات  ــــة الالســــتفادة منهــــا فــــي تطــــویر قاعــــدة اإلنتــــاج الصــــناعي و الخــــدمي ، وذل لتكنولوجی

   .ویر تكنولوجیا المعلومات في مختلف األنشطة االقتصادیة في العالم لتطوااللكترونیة 
  
  
  
  
  

                                                           
  www.guftase.com، منشور على الموقع االلكتروني  2014صنادیق االستثمار الخلیجیة ،  )1(

http://www.guftase.com
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  ویمكن مالحظة ذلك من خالل السیاسات المعتمدة التالیة : 
 )1(   

انطالقـــا مـــن مبـــدا أهمیـــة مشـــاركة القطـــاع الخـــاص فـــي عملیـــة التنمیـــة االقتصـــادیة واالجتماعیـــة الشـــاملة 
لمشــاریع التنمویــة التــي تمتلكهــا ببیعهــا ابعــض  بخصخصــةوتعزیــز دوره االقتصــادي بشــكل عــام ، اخــذت الدولــة 

  للقطاع الخاص . 
بــدال مــن توجههــا الخــارج ة تســهل توظیــف مــدخرات القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد الــوطني خصــالخصان 

المسـتثمرین لالسـتثمار فـي المشـروعات الصـناعیة والخدمیـة فـي الدولـة االمـر الـذي  ممن خالل اتاحة الفرصة اما
   .یةو عملیة التنمیؤدي الى زیادة المشاركة في ال

    
حتـى ال تعـاني موازنتهـا  العامـة اإلیـراداتالنفقـات العامـة و  في العادة ان تـوازن بـین تحاول السیاسة المالیة

العامــة مــن عجــز مــالي یتنــاقض مــع سیاســاتها االقتصــادیة األخــرى و العمــل علــى تنویــع مصــادر الــدخل بتنویــع 
  في نفس الوقت.  یرادات العامة غیر النفطیة و ترشید االنفاق العامقاعدة اإلنتاجیة التي تتیح زیادة اإلال
  

اهــداف السیاســة االقتصــادیة مــع  تتناســبة سیاســة نقدیــة وائتمانیــة متحــرر  العربیــة المتحــدة مــاراتاال تبنــت
وقوتــه  معــدل صــرف الــدرهم ة النقدیــة الــى المحافظــة علــى و تهــدف السیاســالعامــة ومــع النظــام االقتصــادي الحــر 

مقابــل العمــالت األجنبیــة وذلــك باتبــاع سیاســة ائتمانیــة تســعى الــى تلبیــة الطلــب المحلــي علــى االئتمــان والعمــالت 
  الصعبة وذلك لتحفیز النشاط االقتصادي وتشجیع االستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات. 

 و األنظمة خالل القوانینمن ته كفاءأدائه و نظیم القطاع المصرفي لرفع تكما وتهدف السیاسة النقدیة الى 
فقـد تمكنـت مـن إیجـاد قطـاع مصـرفي كفـوء جـدا ، ولـذك ونسبة االحتیاطيالمحددة وأسعار الفائدة ونسبة االئتمان 

وبشـكل بتماشـى یحافظ على التوازن االقتصادي فـي األسـواق الوطنیـة مـن خـالل تنظـیم السـیولة المحلیـة ومتطور 
  مع النظام المصرفي الدولي المتقدم. 

  
هــي مــن اهــم مرتكــزات النظــام االقتصــادي الحــر المتبــع منــذ انشــاء و االمــارات سیاســة تجاریــة حــرة  تعتمــد

مركیـة علـى كاو  ال تفرض ایة قیود كمیـةبحیث ، وتهدف هذه السیاسة الى تحریر التجارة الخارجیة للدولة الدولة 
ایة قیود  وعدم فرضنمیتها من خالل سیاسة تنویع مصادر الدخل الصادرات الوطنیة غیر النفطیة . بل تحاول ت

وفـي ضـوء التوجـه العـالمي لفـتح كمیة او فنیـة علـى الـواردات ، بینمـا تفـرض رسـوم جمركیـة منخفضـة جـدا علیهـا 
ارة ل بهـدف  تحریـر التجـاألسواق الدولیة و الغاء القیود الكمیة و الفنیة والجمركیة علـى التبـادل التجـاري بـین الـدو 

    )2( .1996انضمت االمارات لمنظمة التجارة العالمیة في عام  حیثالعالمیة
                                                           

 د. محمــد ســعید عمیــرة : اقتصــاد دولــة االمــارات العربیــة المتحــدة اإلنجــازات المحققــة والتطلعــات المســتقبلیة ، مجلــة التعــاون االقتصــادي بــین (1)
 .14ص  13،ص2002 الكویت ، الدول اإلسالمیة ،

 .  13ص 11د. محمد سعد عمیرة : نفس المصدر ، ص (2)
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دولـة االمـارات العربیـة المتحـدة المركـز الثـاني عالمیـا فـي اسـتقبال االسـتثمارات األجنبیـة وفـق  وقد احتلت 
  .  2014عام  صادر عن منظمة االوتكتاد  رحدث تقریا

و حتـى العـام  2009علـى االمـارات منـذ عـام  ةاالسـتثمارات األجنبیـوأضاف التقریر استمرار ارتفاع تدفق 
ر ملیـا ) 10 – 5 (حیـث اسـتقبلت اسـتثمارات اجنبیـة بـأكثر مـن عد تركیا ،باذ احتلت بذلك المركز الثاني  2013

  . 2013لعام اماراتي ملیار درهم  ) 39( دوالر أي ما یقارب ال
وأشار التقریر الـى ان ارتفـاع تـدفقات االسـتثمارات األجنبیـة الـى االمـارات تـزامن مـع انتعاشـها االقتصـادي 

فـي القطـاع غیـر النفطـي ، توسـع ونمـا القطـاعین النفطـي وغیـر النفطـي ، ف، وسـاعدها فـي ذلـك  2009منـذ عـام 
قطــاع الصــناعات التحویلیــة بقیــادة الصــناعات الثقیلــة مثــل االلمونیــوم والبتروكیمیاویــات ، وقــد اســتفادت قطاعــات 

  أخرى مثل السیاحة والنقل من وجود شركتین للطیران هما االمارات واالتحاد. 
حیــث اســتفادت لعقــارات والبنــوك اش قطــاعي االتحســن فــي تــدفق االســتثمارات األجنبیــة أدى الــى انتعــان 

وصل شـریان حیـاة جدیـدة الـى قطـاع ا، مما من ارتفاع السیولة في زیادة اإلقراض الى المشاریع العقاریة الشركات
ش هــذا القطــاع  عقــب اكــان مــن اكثــر القطاعــات معانــاة مــن االزمــة العالمیــة وقــد زاد انتعــ البنــاء واالنشــاء الــذي

  )∗(.2020باستضافة اكسبو  اإلعالن عن فوز دبي
 )235.0(حـوالي 2013عـام بلـغ ولقد أدت تلك السیاسات مجتمعة الـى زیـادة النـاتج المحلـي اإلجمـالي اذ 

ذي تشــهده لعوامــل مــن ابرزهــا االســتقرار االقتصــادي والسیاســي الــاوالســبب یرجــع الــى العدیــد مــن  )1( ر .الملیــار دو 
إضـافة الـى النمـو فـي القطاعـات االقتصـادیة  باالرتفاع بشـكل مسـنمر رار أسعار النفط االمارات إضافة الى استم

التوسع المستمر في حجم االستثمارات األجنبیة و المحلیة التي تؤسس مشروعاتها وشركاتها وتستقطب  واألخرى 
لبنیــــة التحتیــــة للنقــــل لالســــتفادة مــــن المزایــــا المقدمــــة فیهــــا علــــى صــــعید كفــــاءة االحــــره  اســــتثماراتها فــــي المنــــاطق 

  والمواصالت المتمثلة بالموانئ والمطارات وخطوط الربط بینها وبین العالم الخارجي .
شــیدت دولــة  فقــد عــد االعفــاء الضــریبي عــامال مهمــا فــي اســتقطاب الشــركات مــن مختلــف بقــاع األرض،وی

ألسد مـن هـذه المنـاطق ، وتعـد نصیب اة ارجاء البالد وتستحوذ دبي على منطقة حرة تتوزع في كاف 30رات ااالم
هذه المناطق بیئة خصبة لالسـتثمار مـن شـتى انحـاء العـالم وهـذا واضـح مـن خـالل التهافـت الكبیـر مـن الشـركات 

لــة ، وتعــد المنطقــة الحــرة فــي جبــل و العربیــة والعالمیــة علــى اتخــاذ مقــرات لهــا فــي المنــاطق الحــرة المتنوعــة فــي الد
هــا اضــخم مینــاء فیو  1980هــا علــى االطــالق حیــث ابصــرت النــور فــي عــام حمــن اقــدم المنــاطق الحــرة وانجعلــي 

اصطناعي في العالم ، حیث تخضع هذه المناطق لقوانین وأنظمة مختلفـة عـن تلـك التـي تحكـم الشـركات المقیمـة 
 . )2(في االمارات

                                                           
الفعالیــات غیــر التجاریــة مــن حیــث التــاثیر االقتصــادي والثقــافي وتقــام معــارض اكســبو الدولیــة كــل خمــس ســنوات وتســتمر لفتــرة یعتبــر اكبــر  ∗

اقصــاها ســتة اشــهر، تســتقطب خاللهــا مالیــین الــزوار الستكشــاف االجنحــة والفعالیــات الثقافیــة التــي ینظمهــا مئــات المشــاركین ، بمــا فــي ذلــك 
 ة والشركات.الحكومات والمنظمات الدولی

 .  data_albankaldwli.orgالبنك الدولي : اجمالي الناتج المحلي االجمالي  (1)
  uee.smetoolkit.org/uae/ar/contentرات االمناطق الحرة في دولة االم (2)
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مــن اجــل دراســة مؤشــرات البیئــة االســتثماریة وعالقتهــا بتحفیــز النــاتج المحلــي االجمــالي فــي دولــة االمــارات 
  -دة سیتم تناول هذه المؤشرات كالتالي:حالعربیة المت

1 Index Of Economic Freedom 
مؤشر الذي تضمنه الجدول ال) وعبر 2014 – 2000مؤشر الحریة االقتصادیة في دولة االمارات للمدة (

) 74.2(وبتقیـیم  2000دولة شملها التقریـر عـام 161من ض) عالمیا من 21) سوف نجد انها حلت بالمرتبة (4(
  .%) 10.9لمحلي االجمالي بلغ (الناتج لبة تغیر سنوي سكاملة وبن شبهنقطة بحریة اقتصادیة 
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  االمارات العربیة المتحدة في االقتصادي النموودعالقتها ب االستثماریة البیئة مؤشرات ) تحلیل4جدول (

  السنة

مؤشر الحریة 
  االقتصادیة

 جاهزیة مؤشر  مؤشر العولمة كوف
  البنیة الرقمیة

مؤشر التنافسیة   التنمیة البشریةمؤشر 
  العالمي

مؤشر الشفافیة (مدركات 
  الفساد)

مؤشر سهولة أداء 
  أنشطة االعمال

  النمو االقتصادي

تبة
الر

شر  
مؤ

ال
تبة  

الر
شر  

مؤ
ال

تبة  
الر

شر  
مؤ

ال
تبة  

الر
شر  

مؤ
ال

تبة  
الر

شر  
مؤ

ال
تبة  

الر
شر  

مؤ
ال

تبة  
الر

  

نسبة التغیر السنوي في 
  الناتج المحلي االجمالي

نسبة التغیر السنوي في 
  االستثمار االجنبي االجمالي

2000  21  74.2          39  0.868            10.9  -  
2001  14  74.9          48  0.816            1.4  98  
2002  23  73.6          46  0.812            2.4  91-  
2003  24  73.4          48  0.816      37  5.2    8.8  4111  
2004  42  67.2      23  -  49  0.824      29  6.1    9.6  150  
2005  48  65.2      28  -  41  0.849      30  6.2  69  4.9  10  
2006  65  62.2  21  78.22  29  4.4  49  0.839  32  4.7  31  6.2  69  9.8  18  
2007  74  60.39  30  70.39  29  4.6  39  0.868  37  4.5  34  5.7  77  3.2  8  
2008  63  62.8  35  69.07  27  4.8  39  0.868  31  4.7  35  5.9  68  3.2  14  
2009  54  64.7  48  69.26  23  4.9  35  0.903  23  4.9  30  6.5  46  -5.2  -75  
2010  46  67.3  64  62.43  24  4.8  32  0.815  25  4.9  28  6.3  33  1.6  50  
2011  47  67.8  40  71.00  30  4.8  30  0.846  27  4.9  28  6.8  40  4.9  33  
2012  35  69.3  33  75.69  30  4.8  41  0.818  24  5.1  27  6.8  33  4.7  25  
2013  28  71.1  32  75.66  25  5.1  41  0.818  19  5.1  26  6.9  26  5.2  0  
2014  28  71.4  30  76.02  24  5.2  40  0.827  12  5.3  25  7.0  23  4.4  /  

  الجدول من عمل الباحثة باالعتماد علىالمصدر :
1- James Gwartne, Robert Lawson, Economic freedom of the world Annual report, florida university, southern Methodist university (2000 – 2014). www.hertage.org  
2- Kof report of globalization (2006 – 2014) , p2-3. www.wikipedia,org   
3- World economic forum. The global information technology report (200 4 – 2014) ,p292-307-240 . 

 .484-133, ص )2014 – 2000برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: تقریر التنمیة البشریة نیویورك، ( -4

5- World economic forum. The global competitiveness report (2006 – 2014)  ,p 336-375 . 
6- Transparency international the global coalition against corruption, corruption perception (2003 – 2014) . www.transparency.org 
7- Albank aldwli : doing business report (2005 -2014) ,p134-203-232 . 

   data.albankadawli.orgالبنك الدولي ، بیانات نمو اجمالي الناتج المحلي  -8

   data.albankadawli.orgالبنك الدولي : مؤشرات االقتصاد والنمو ، االستثمار األجنبي المباشر  -9
  100× ضروبا سنة األساس / سنة األساس م –( / )عدم توفر بیانات ، تم استخراج نسبة االتغیر السنوي سنة المقارنة   - 10

http://www.hertage.org
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في ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر الحریة االقتصادیة والناتج المحلي اإلجمالي ) 16(شكل بیاني 
)2014–2000(االمارات العربیة المتحدة للمدة 

المؤشر

نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي

لمحلـــي االجمـــالي بـــالرغم مـــن ایالحـــظ االثـــر الموجـــب والمهـــم لهـــذا المؤشـــر علـــى معـــدل نمـــو النـــاتج كمـــا 
) ویمكننـا القـول 16المنطقة نتیجة تذبذب اسعار النفط كما موضح في الشكل (عصفت بالظروف واالزمات التي 

  تتمتع بحریة اقتصادیة شبه كاملة.  راتا) كانت االم2003 – 2000انه خالل المدة (

  )4لمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول رقم (ا
نقطــة لتكــون 67.2دول شــملها التقریــر وبتقیـیم 155عالمیــا ضـمن  42حلـت بالمرتبــة  2004وبحلـول عــام 
 اإلجمـــالي بنســـبةلنــاتج المحلـــي للتــي تتمتـــع بحریـــة اقتصـــادیة متوســطة وبنســـبة تغیـــر ســـنوي افــي مصـــاف الـــدول 

9.6.%  
مصــاف الــدول لتــي تتمتــع بحریــة اقتصــادیة  فــي) 2012 – 2004(لقــد كانــت االمــارات خــالل المــدة مــن 

نقطـة  )71.4، 71.1 ( وبتقیـیم 2014،  2013ا لعـام عالمیـ 28متوسطة ثم قفزت نحو االفضل لتكـون بالمرتبـة 
) %4.4، % 5.2 (  تناتج المحلي االجمالي بلغلعلى التوالي وبحریة اقتصادیة شبه كاملة وبنسبة تغیر سنوي ل

لذلك المؤشر على نمو الناتج المحلي االجمالي ، وعلى الرغم من هذه المراتـب  تأثیر موجب فكانعلى التوالي . 
فــي تراجــع  كــانلتراجــع فــي نمــو النــاتج المحلــي االجمــالي المهمــة لدولــة االمــارات فــي ذلــك المؤشــر المهــم اال ان ا

  معدالت نمو كمیات االنتاج النفطي . 
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للدراسات ان االمارات   Hertage Foundaionمؤشر الحریة االقتصادیة المستند من مؤسسة وقد اشار 
الضـــریبیة) بتقیـــیم ولـــى عالمیـــا مـــن حیـــث الحریـــة المالیـــة (السیاســـات عالمیـــا كونهـــا جـــاءت اال28بالمرتبـــة حلـــت 
،  68.0،  55.0نقطــة ، وهــي نســبة ال یــزال امــام الــدول العربیــة واالفریقیــة الكثیــر للوصــول الیهــا وبتقیــیم (99.9
حقــوق الملكیــة ، التحــرر مــن فــي  2013)نقطــة عــام 50.0،  35.0،  82.6،  83.9،  77.6،  74.0،  85.1

، الحقوق النقدیة ، حریة التجـارة ، حریـة ضع سوق العملق تأسیس االعمال ، و الفساد ، االنفاق الحكومي ، حقو 
  . )1(.االستثمار ، الحریة المالیة على التوالي

دخــل وضــریبة لــیس لــدیها ضــریبة  واألوســط، االمــارات واحــدة مــن الــدول االقــل فســادا فــي الشــرق  ُتعَّــدو 
النشـطة تجاریـة معینـة فـي بعـض االمـارات توحـد ضـرائب الشـركات المختلفـة و ى االتحـادي ، شركات على المستو 

مـن االقتصـاد ، االنفـاق  )% 6.1ا(مـنخفض جـدالضریبي الكلـي  قلیل من الضرائب االخرى ، والعبئ هناك عددو 
ج تمـــن النـــا%)18 (الـــدین العـــام مـــنخفض بنحـــوكمـــا ان مـــن النـــاتج المحلـــي االجمـــالي ،  %)24(الحكـــومي هـــو 

  عائدات النفط والغاز تساهم بشكل كبیر في االنفاق العام . و االجمالي ، المحلي 
ثمانیـة ایـام وتـم تبسـیط متطلبـات التـرخیص یسـتغرق سـتة اجـراءات و  أي مشروع تجـاري یسـتلزماطالق ان 

انظمة العمل مرنه نسبیا وهنـاك حاجـة كما ان ولكن االنتهاء منها ال یزال یأخذ اكثر من شهر ، ، تكلفةاقل  وهي
متوسط التعریفة لدولـة االمـارات ویبلغ الى استمرار اعادة هیكلیة الكیانات المرتبطة بالحكومة المدعومة بالسالح. 

  )2(رادعا كبیرا امام التجارة . الحواجز الجمركیة لیست و ،  %)3.7 (العربیة المتحدة هو
الحریـــة االقتصـــادیة تعتمـــد علـــى تحقیـــق اصـــالحات تدریجیـــة وصـــوال الـــى مرحلـــة الحریـــة االقتصـــادیة ان 

الشـــاملة التـــي تحتـــاج لكثیـــر مـــن الوقـــت و الجهـــد مـــن اجـــل تحقیقهـــا، وان الكثیـــر مـــن البحـــوث االكادیمیـــة قامـــت 
رات التنمیـة واالسـتثمار و باستخدام الحریة االقتصادیة من اجل اظهار تأثیرهـا االیجـابي فـي معـدالت النمـو ومسـا

االنتاج ودخل الفرد واالستثمار االجنبي وغیرها ، وفي توزیع الدخول والتعلیم والبحث والتطویر والرفاه االقتصادي 
وان نتــــائج الدراســــات ربطــــت بــــین الحریــــة االقتصــــادیة واالنجــــازات ، وتحقیــــق المســــاواة االقتصــــادیة بــــین االفــــراد 

حقق خصوصا فیمـا یتعلـق بـالنمو ، واكـدت علـى ان الحریـة االقتصـادیة تعـزز النمـو االقتصادیة التي یمكن ان تت
االقتصادي عن طریـق زیـادة االنتاجیـة الكلیـة وتـراكم راس المـال ، لـذلك دعـت فـي مجملهـا الـى ضـرورة ان تكـون 

صــادیة  هنــاك حریــة اقتصــادیة حســب معــاییر ومؤشــرات عالمیــة محــددة ومتفــق علیهــا مــن اجــل جنــي المنــافع االقت
ان سیاسات ومؤسسات البلد ینبغي ان تتسق اتساقا تاما ومكونات الحریة  ايوتحقیق النجاح االقتصادي المنشود 

     )3( االهداف االقتصادیة المنشودة. تحقیق یمكن  حتىاالقتصادیة 
2 Index of Kof Globalization 

وخـالل  اوممیـز  ان دخولهـا واضـحاوكـ 2006مؤشـر العولمـة عـام حلت دولة االمارات العربیة المتحـدة فـي 
دولة شملها التقریر   123نقطة من ضمن ) 78.22(عالمیا وبتقییم  21وتقلدت المرتبة ) 2014 – 2006مدة (لا

                                                           
 )2-1( الملحق انظر  (1)

(2) index of economy freedom , heritage foundation 2014, www.heritage.org . 
 . 2014،  2983د. بدر الدین ابراهیم : اهمیة الحریة االقتصادیة ، صحیفة المؤتمر ، العدد  (3)

http://www.heritage.org
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في االمارات العربیة المتحدة ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر العولمة كوف والناتج المحلي اإلجمالي ) 17(شكل بیاني 
)2014–2006(للمدة 

المؤشر نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي

وذلــك یمثــل الحــد االدنــى واالفضــل للمــدة  2006عــام )% 9.8(وبنســبة تغیــر ســنوي للنــاتج المحلــي االجمــالي بلــغ 
دولـة  208نقطـة مـن ضـمن ) 62.43(عالمیـا وبتقیـیم  64بالمرتبـة  2010كـان عـام فالمذكورة امـا الحـد االقصـى 

ان اثـر حیـث ) عالمیـا علـى التـوالي ، 133،  40،  146شملها التقریر بعولمة اقتصادیة ، اجتماعیة ، سیاسیة (
مالیة واالقتصـادیة العالمیـة واضـحة علـى ذلـك البلـد الـذي ُیعَّـد اكثـر دول الخلـیج العربـي انفتاحـا تداعیات االزمة ال

ثــم عــاودت نشــاطها وعافیتهــا  )%1.6(علــى العــالم الخــارجي وبنســبة تغیــر ســنوي للنــاتج المحلــي االجمــالي بلــغ 
ــــا  30بالمرتبــــة  2014) . وصــــوال الــــى عــــام 2013 – 2011) عالمیــــة للمــــدة (32،  33،  40بالمرتبــــة ( عالمی
  )1( ) عالمیــــا علــــى التــــوالي.129،  20،  13نقطــــة بعولمــــة اقتصــــادیة ، اجتماعیــــة ، سیاســــیة ( 76.02وبتقیــــیم 

  .)17) والشكل(4، كما في الجدول ( ) %4 (وبنسبة نمو

  
  )4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

االمـــــارات العربیـــــة المتحـــــدة لتوســـــیع قاعـــــدة االنتـــــاج ، وجهـــــود االصـــــالح ان الجهـــــود التـــــي بـــــذلتها دولـــــة 
لتوجــه االجنبــي فــي النشــاط االقتصــادي وااالســتثمار االقتصــادي والهیكلــي وتوســیع دور القطــاع الخــاص المحلــي و 

قابــل لالســتمرار. فكــان تــأثیر المؤشــر مرتفعــا فــي  ةســوق لتحقیــق معــدالت نمــو حقیقــنحــو االعتمــاد علــى الیــات ال
عــام )% 9.8(لنــاتج المحلــي االجمــالي لنســبة التغیــر الســنوي  حیث بلغــتبدایــة دخــول دولــة االمــارات الــى المؤشــر 

العالمیة و التي تأثرت بها االمارات ثم بدأت تتعافى  ةلبث ان بدا الناتج بالنزول على اثر االزمة المالیما  2006
جــابي لمؤشــر ای تــأثیریالحــظ ان هنــاك  حیــثباالرتفــاع ،نــاتج المحلــي االجمــالي لتغیــر للج واخــذت نســبة ابالتــدری

  العولمة. 

                                                           
 )2-2( الملحق انظر(1)
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المنافســـة یجیة الدولیــة فــي مرحلــة العولمــة و االســتراتلجاریــة فــي العالقــات االقتصـــادیة و ان هــذه التغیــرات ا
ورة تمتلـــك القـــدرة علـــى متطـــ ةباعتبارهـــا دولـــ الدولیـــةالقـــات وانفتـــاح االســـواق تؤهلهـــا لتحتـــل مركـــزا متقـــدما فـــي الع

، مما سیؤدي الى تحقیق مزید مـن االرتفـاع فـي معـدالت النمـو وتحسـین مسـتویات المعیشـة فـي السـنوات المنافسة
  هذا المؤشر بالتالي على النمو االقتصادي. وانعكاس القادمة، 

ان االمارات اصبحت تتمتع بمؤشر اقتصـادي عـالمي، وهـي العـب اسـاس  )1(ویؤكد حبیب الحق خوندكار
ان اثـار العولمـة فـي االمـارات  كمـا ، في التوجه نحو العولمة ، بوصفها تمتلـك مركـزا تجاریـا جاذبـا وحیویـا ودولیـا 

ول ، فـي رة التي حدثت في الصین والیابان و الهند وغیرها رغم مواقف هذه الدالطفرات الكبی واضح وجلي تعكسه
من االنجراف وراء العولمة ، لكنها ادركت ان االنفتـاح علـى العصـر وثقافاتـه واقتصـاداته امـر  المتحفظةالبدایة ، 

  ال مناص منه ، لفك العزلة ومواكبة مستجداته. 
في االمارات فقد ارتكزت على معطیین اساسین هما البحث عن اقتصاد مستدام والحفاظ على اما العولمة 

ي فــي غــكمــا ال تل رابط ومتماســك ، وهــي رؤیــة تراعــي التطــور الحاصــل علــى مســتوى العــالم و تواكبــه مجتمــع متــ
  الوقت نفسه الخصوصیة الثقافیة واالجتماعیة للدولة. 

3 Index Of Digital Infrastructure Readines
، ونالـت مراتـب مهمـة لسـنوات  2004ذا المؤشـر عـام هـحلت دولة االمارات العربیة المتحـدة اول مـرة فـي 

دولة شملها التقریر وبنسبة تغیر سنوي للناتج المحلي االجمالي بلغ  104عالمیا من ضمن  23المرتبة متعاقبة . 
  % نظرا لوجود دور هام یقوم به المؤشر في دعم النمو االقتصادي. 9.6

وبنسـبة  2008نقطـة عـام )  4.8( دولة شملها التقریر وبتقیـیم  134عالمیا من ضمن  27ونالت المرتبة 
  .) 18) والشكل (4كما موضح في الجدول ( ) %3.2(ناتج المحلي االجمالي لوي لنتغیر س

  
  )4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

                                                           
 ، 2012، عالقـة العولمـة بالثقافـة المحلیـة ، مركـز سـلطان بـن زایـد للثقافـة و االعـالم ، منـى بـو نعامـة ، ابـو ظبـي ، حبیب الحـق خونـدكار (1)

 .3ص

4.4

4.6

4.8

4.9

4.8
4.8 4.8

5.1

5.2

9.8

3.2 3.2

-5.2

1.6

4.9 4.7

5.2

4.4

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

لي
جما

اال
ي 

حل
الم

ج 
نات
 ال
في

ي 
نو
لس

ر ا
تغی

 ال
سبة

ن
 

شر
مؤ

ال

السنوات

نسبة (یوضح مؤشرجاھزیة البنیة الرقمیة والناتج المحلي اإلجمالي ) 18(شكل بیاني 
)2014–2006(في االمارات العربیة المتحدة للمدة ) التغیر السنوي

المؤشر نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي



 
 

95 

منــذ عـــام كـــان ان ظهــور البـــوادر االولــى لتـــداعیات االزمــة المالیـــة واالقتصــادیة العالمیـــة علــى ذلـــك البلــد 
وفیمـا یتعلـق بأسـعار الـنفط الخـام اسـتطاعت ان تتخطـى االزمـة بخطـوات واثقـة وناجحـة بعـد ذلـك،  هاولكن 2008

حققـت معـدل نمـو سـلبي  اذالسـابقة مـس مسـبوقة لفتـرة السـنوات الخ رد شهدت تراجعا بعد ارتفاعات متتالیـة وغیـفق
للســـنوات ) % 12.2(، )% 36.0(، )% 13.9 (مقابـــل معـــدالت نمـــو ایجابیـــة بلغـــت 2008م ا% عـــ37.4بلـــغ 

   )1( ).2007 – 2005الثالث (
) 24، 25،  30(بـــ) 2014،  2013،  2012م (ألعــوالوتــوج هــذا المؤشــر دولــة االمــارات بمراتــب مهمــة 

لنـاتج المحلـي االجمـالي ل) نقطة على التـوالي وبنسـبة تغیـر سـنوي 5.2،  5.1،  4.8على التوالي وبتقییم (عالمیا 
عالقــة موجبــة مــا بــین جاهزیــة البنیــة الرقمیــة و النمــو كانــت هنــاك اذن  ،) علــى التــوالي 4.4،  5.2،  4.7بلــغ (

  االقتصادي. 
دولــة االمــارات العربیــة المتحــدة تمتلــك بنیــة تحتیــة متطــورة فــي مجــال تقنیــة المعلومــات واالتصــاالت حیــث 
حققــت الدولــة نجاحــات عدیــدة علــى مســتوى تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت ارتفــع فیهــا عــدد المشــتركین فــي 

ملیــون  10.9ین الــى حــوالي مشــتركال% لتصــل نســبة 19.4خطــوط الهاتفیــة المتحركــة بمعــدل ســنوي بلــغ حــوالي ال
ملیون مشـترك ، وهـو  ) 1.4(حوالي  الى ، فیما وصل عدد المشتركین بخدمة االنترنیت 2010مشترك في العام 

دولـة االمـارات دول العـالم  اذ تتصـدر، لـذي یحظـى بـاعتراف دولـي ممیـزامن اكثر االنشطة تقدما في المنطقـة و 
حیـث حققـت المرتبـة )% 100(التي وصلت نسـبة انتشـارها ألكثـر مـن معدالت انتشار الهواتف النقالة و من حیث 

الثامنة عالمیا في مجال توفر اخـر التقنیـات ، وحلـت فـي المرتبـة العاشـرة مـن حیـث القـوانین والتشـریعات المتعلقـة 
    )2( بتكنولوجیا المعلومات.

ة بخطـى ریع التنمیـالـدول النامیـة لتسـ امـام ذهبیـة، ان هنـاك فرصـة  )وائـل النـادي(في ذلك السیاق یؤكـد و 
فــي مجــال تكنولوجیــا المعلومــات واالتصــاالت وجعلــه قطاعــا اقتصــادیا منتجــا  واســعة لبنــاء صــناعات متخصصــة

لیصبح من اهم القطاعات االستراتیجیة فـي المسـتقبل نظـرا لوجـود دور هـام یقـوم بـه القطـاع التكنولـوجي فـي دعـم 
   )3( یة.النمو االقتصادي وتزاید االنتاج

ان االهتمام بالتقـدم والتنمیـة یحـتم ضـرورة تفعیـل المصـارف لبنـاء امكانـات متجـددة علـى الـدوام ، وتعمیـق 
االسـتفادة مـن تقانـات المعلومـات واالتصـاالت علـى اكمـل وجـه ممكـن ، وصـوال الـى بنـاء اقتصـاد مصـرفي یحقــق 

للنضـــوب ، وتضـــمن  ةد علـــى المـــوارد القابلـــالتنمیـــة االقتصـــادیة المنشـــودة ، بوســـائل جدیـــدة تخفـــض مـــن االعتمـــا
   )4( مستقبال قابال لالستدامة.

                                                           
 . 9، ص 2008، الكویت ،  2008المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، التقریر السنوي  (1)
ط ودعم القرار : تقریر التطورات االقتصـادیة واالجتماعیـة بدولـة االمـارات العربیـة المتحـدة قطاع شؤون السیاسات االقتصادیة ، ادارة التخطی (2)

 . 72، ص 2012) ، وزارة االقتصاد ، االمارات العربیة المتحدة ، 2010 – 2005(
.  2014، ، دبــي 9759العــدد  وائــل النــادي : االمــارات العربیــة المتحــدة وقطــر االكثــر اســتفادة مــن تقنیــة المعلومــات ، صــحیفة العربــي ، (3)

www.alarabonline.org  
ـــــــر،  (4) ـــــــة ، الجزائ ـــــــة ، جامعـــــــة الجلف ـــــــة ، دراســـــــة تحلیلی ـــــــي اقتصـــــــاد المعرف ـــــــدماج ف ـــــــة لالن ـــــــدول العربی ـــــــة ال ـــــــة : جاهزی ،  2001مـــــــراد عل

    31www.conference.9fis.eduص
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كونهـــا تعتمـــد علـــى تـــوافر التكنولوجیـــا المتقدمـــة واســـتخدام لالمعرفـــة محـــرك رئیســـي للنمـــو االقتصـــادي ان 
االبتكارات للمعلوماتیة واالتصـاالت وبالتـالي ال بـد مـن رفـد ذلـك المحـرك بكـل مـا هـو جدیـد ومبتكـر مـن اجـل غـد 

  افضل . 
ـــأثیر موجـــب لمؤشـــر  ن كـــان هنـــاكاذ ـــاتج المحلـــي لالبنیـــة الرقمیـــة علـــى نســـبة النمـــو الســـنوي جاهزیـــة ت لن
  .في االمارات العربیة المتحدة االجمالي
 

4 Index of Humman Development 
 – 2000ت دولــة االمــارات العربیــة المتحــدة مراتــب متقدمــة فــي مؤشــر التنمیــة البشــریة خــالل المــدة (أتبــو 

) 39تنمیــة بشــریة مرتفعــة عنــدما حلــت بالمرتبــة (الــى  )2008 – 2000وامكــن تجزئــة تلــك المــدة مــن ( )2014
وكانت بمصاف الدول التي تتمتـع بتنمیـة  2000دولة خالل عام  159من ضمن نقطة ) 0.868(عالمیا وبتقییم 

) 4كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول ()% 10.9 (بشـــریة مرتفعـــة وبنســـبة تغیـــر ســـنوي لنـــاتج المحلـــي االجمـــالي بلـــغ
  . ) 19(والشكل

  
  )4عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (المصدر: من 

) حلت في مصاف الدول التي تتمتع بتنمیة بشریة مرتفعة جدا حیث حلت 2014 – 2009مدة (لوخالل ا
التقریر وبنسـبة تغیـر سـنوي لنـاتج المحلـي االجمـالي دولة شملها  187عالمیا من ضمن  30بالمرتبة  2011عام 

  ) .% 4.9 (بلغ
نقطـة )  0.827 (دولـة شـملها التقریـر وبتقیـیم 187عالمیا من ضـمن  40حلت بالمرتبة  2014عام في و 

عالقـة موجبـة مـا بـین مؤشـر التنمیـة كانت هنـاك . اذن )% 4.4(وبنسبة تغیر سنوي لناتج المحلي االجمالي بلغ 
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المختلفـة  البشـریة بابعادهـانموذجـا ناجحـا فـي مجـال التنمیـة ااالمـارات تقـدم ان دولـة  . البشریة والنمو االقتصـادي
ا متقـــدما علـــى المســـتوى العـــالمي فـــي معـــاییر التنمیـــة البشـــریة وهـــو مـــا اكدتـــه عـــحتـــل موقولـــذا فمـــن الطبیعـــي ان ت

  البیانات واالحصاءات المختلفة التي تضمنتها تقاریر التنمیة البشریة. 
الــذي یبــذل فــي تطــویر و  مــن الجوانــب المضــیئة فــي تجربــة دولــة االمــارات فــي مجــال التنمیــة هــو الجهــد

قــدم مجموعــة مـــن ، ت تحســین ونشــر الخــدمات العامــة ، حیــث اصــبحت الدولــة ، وبعـــد ســنوات مــن العمــل الجــاد
وان تنمیة الموارد البشریة هو الثروة الحقیقیة السكان ایمانا منها بان االنسان  الخدمات التي اصبحت متاحة لكافة

المجتمــع هــدف اساســي مــن اهــداف التنمیــة ، وذلــك مــن خــالل تــوفیر وتــوفیر الخــدمات االجتماعیــة لكافــة فئــات 
الخـــدمات التعلیمیـــة والصـــحیة وتـــوفیر الرعایـــة االجتماعیـــة وتـــوفیر االمـــن داخلیـــا وخارجیـــا، ونشـــر العـــدل وتـــدعیم 

علـى ان اسـتراتیجیاتها القائمـة  اذاالسرة للمحافظة على مقومات المجتمع ومقدساته وتنمیتها فـي االتجـاه السـلیم . 
التعلیم والصحة ونوعیة الحیاة  اعلى معدالت التطور والنمو في مجاالت تحققتنمیة الثروة البشریة والمركزة على 

  . )1(حقق بصورة مطردة معدالت عالیة في التنمیة البشریة والمؤثرة على النمو االقتصاديتت
الـذي موارد وتمكین الناس من حیاة كریمة یرتبط ذلك بـالتوزیع العـادل لثمـار النمـو االقتصـادي الان اتاحة 

تحقیــق تقــدم قصــیر االجــل فــي مجــال التنمیــة البشــریة ان كمــا  )2( احــد اهــم الركــائز االساســیة للتنمیــة البشــریة.یعــد 
ه ال یمكـن ان یكـون مسـتداما مزید من النمو االقتصادي كما انـ بدون تحقیق أمستدام اممكن ولكنه لن یكون تقدم

   )3(بدون تنمیة بشریة وهذا یوضح الصالت المتینة بین التنمیة البشریة و النمو االقتصادي.
5 Index Of Global Competitiveness 

التنمیـة الشـاملة فـي كافـة  المجـاالت ممـا تمكنت االمارات العربیة المتحدة مـن تحقیـق معـدالت عالیـة مـن 
ات و الدولیـة المتخصصـة خاصـة فـي مؤشـر  وضعها في مراكز الصدارة في العدید من تقاریر المؤسسات االقلیمیة

تقــاریر التنافســیة العالمیــة التــي صــنفتها فــي قــوائم افضــل دول العــالم تقــدما فــي مجــاالت االقتصــاد والبنیــة التحتیــة 
السـیاحة واالتصــاالت والثقافــة ، وغیرهـا . ویعكــس فـوز االمــارات عــن جـدارة واســتحقاق وبأغلبیــة والتنمیـة البشــریة و 
) فــي دبــي مــا تحظــى بــه االمــارات مــن مكانــة فــي المجتمــع 2020و (ات بتنظــیم معــرض اكســبســاحقة مــن االصــو 

مرموقـة  ات بمراتـب) توجـت االمـار 2014 – 2004الدولي وما تتمتع به من ثقة واحتـرام فـي العـالم وخـالل المـدة (
وبنسبة  )4( 2004یا في مؤشر االعمال لعام معال 28 المرتبةفي مؤشر النمو و  عالمیا) 16( حیث حلت بالمرتبة

تطبیـق بـرامج االصـالح ، حیـث شـهدت دولـة االمـارات تواصـل  )%9.6(تغیر سنوي لنـاتج المحلـي االجمـالي بلـغ 
عمالیا  32والمرتبة  ارتفاع االیرادات النفطیة.و تحسن اسعار النفط خالل العام  في ظلاعادة الهیكلة االقتصادي و 

                                                           
 . 76– 74االقتصادیة ادارة التخطیط ودعم القرار في االمارات ، مصدر سابق،ص قطاع شؤون السیاسات (1)
 . 15، ص 2005،  ، الجزائر ، جامعة الجزائر 2004بن صوشه ریاض : التنمیة البشریة و النمو االقتصادي ، دراسة حالة الجزائر  (2)
) ، كلیــة 5،  4ار المتمــدن، العــدد(مصــطفى العبــد اهللا الكفــري ، التنمیــة البشــریة هــي الغایــة والنمــو االقتصــادي هــو الوســیلة لتحقیقهــا ، الحــو  (3)

 . 2003االدارة واالقتصاد ، جامعة البصرة ، العراق ،
(4) World economic forum: The The global competitiveness report (2004 – 2005 ), p 3 
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) وبنسبة تغیر سنوي لناتج المحلي 2006 – 2007دولة شملها التقریر ()  122(نقطة من ضمن  ) 4.7(وبتقییم 
  . )20) والشكل (4هو موضح في الجدول ( كما)% 9.8(االجمالي بلغ 

  
  )4باالعتماد على بیانات الجدول ( المصدر: من عمل الباحثة

ارتفــاع االیــرادات النفطیـــة ادى الــى رفـــع معــدالت االنفــاق العـــام فیهــا ، خاصـــة االنفــاق االســـتثماري ، ان 
 19ومشــاریع تحســین البنیــة التحتیــة ، وتطــویر القطــاع الخــاص وتطــویر راس المــال البشــري ، فتوجــت بالمرتبــة 

مؤشرا  78) مسجلة تحسنا في 2013 – 2014دولة شملها التقریر ( 148نقطة من ضمن  )5.1 (عالمیا وبتقییم
 نافســیة الصــادر عــن منتــدى االقتصــادفقــط ، واظهــر تقریــر الت مؤشــرا للتنافســیة خــالل عــام واحــد 144مــن اصــل 

ولـى عالمیـا فـي العالمي ان االمارات تفوقت على دول مثل الدنمارك وكندا وكوریا الجنوبیة وقد حلت بالمراتـب اال
جودة الطرق وغیاب الجریمة ، وقلة التضخم والمرتبة الثانیة في فعالیة االنفاق الحكومي وجودة البنى التحتیة في 

  قطاع الطیران وقلة المعوقات التجاریة. 
 في المرتبـة الثالثـة عالمیـا فـي ثقـة المـواطنین بالحكومـة والقیـادة وفـي قلـة البیروقراطیـة الحكومیـةكما حلت 

وبنسبة  )1( وجیا عن طریق االستثمار االجنبي.وجودة الموانئ ، وفي كفاءة االجراءات الجمركیة واستقطاب التكنول
 التــأثیر الواضــح المتمیــز علــى النمــو االقتصــادي. لــذلكوكــان )% 5.2(لنــاتج المحلــي االجمــالي بلــغ لتغیــر ســنوي 

ـــة شـــملها التق 144) عالمیـــا مـــن ضـــمن 12وتوجـــت بالمرتبـــة ( )نقطـــة  5.3) وبتقیـــیم (2014 – 2015ریـــر (دول
  % )  .4.4وبنسبة تغیر سنوي للناتج المحلي االجمالي( 

ه والذي یرجع الى العوامل الفنیة و الجهود تلهذه المراتب جاء بفضل التقدم الذي حقق ان احتالل االمارات
المتتالیـــة نحـــو المراتـــب االولـــى فـــي مضـــمار القفـــزات القـــدرة التنافســـیة لالقتصـــاد و  تعزیـــزاالصـــالحیة الهادفـــة الـــى 
على حد لكثیر من البلدان المتقدمة و الناشئة لیصل الى محطات یصعب ل 2004ذ عام التنافسیة الذي انطلق من

                                                           
(1) The global competitiveness report (2013 – 2014) . P.378 . 
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ذلـك یعكــس الرغبــة و العزیمــة واالرادة التـي تقــود جهــود تلــك الدولـة فــي تحقیــق هــدفها سـوءا بلوغهــا بهــذه الســرعة و 
التنافسـیة ، فهـي  لتعزیـزالفرعیـة ات التي تشـكل المحـاور الرئیسـیة و ر السریع في كافة القطاعواالستفادة من التطو 

  ضمن االقتصادات القائمة على االبداع واالبتكار.
انهـا تتمتـع  علـى ةزیـادة ، یاللـوائح التنظیمیـة وفـي اطـر العمـل المؤسسـو االمارات في تطور دائم للنظم ان 

باالستقرار االقتصادي والجودة والنوعیة التي تتمتع بها البنـى التحتیـة وكفـاءة اداء اسـواقها اضـافة الـى كفـاءة اداء 
  ا اسهم في تعزیز اقتصاد بالدها . محكوماتها ، م
بكـل نمـو االقتصـادي لل التـي احتلـت مراتـب مهمـة فیـه محفـز ان تأثیر مؤشر التنافسیة لدولة االماراتكما 

) 2009 – 2008حظـــه فـــي معـــدالت النمـــو االقتصـــادیة لدولـــة االمـــارات خـــالل (تأكیـــد وان االنخفـــاض الـــذي نال
حســر تــداعیات تلــك االزمــة كلیــا لــم تن 2010الیــة العالمیــة وفــي عــام المتبعــات اثــار االزمــة االقتصــادیة و  ظهــرتا

) شـهدت معـدالت نمـو افضـل 2014 – 2011وكانت اثارهـا ال تـزال تخـیم علـى االقتصـاد االمـاراتي وفـي المـدة (
  %) على التوالي . 4.4، %5.2%، 4.7%، 4.9(وبنسب 

6  
Index Of Transparency (Corruption Perception) 

) 2014 – 2003( خالل المدةو  2003انضمت دولة االمارات العربیة المتحدة الى هذا المؤشر عام     
عالمیـا ضــمن  37علـى النمـو االقتصـادي. حلـت بالمرتبـة ممـا كـان لــه تـاثیر نالـت مراتـب مهمـة فـي هـذا المؤشـر 

لعـام ) % 8.8(نقطـة وبنسـبة تغیـر سـنوي لنـاتج المحلـي االجمـالي بلـغ  )  5.2(دولة شملها التقریر وبتقییم  133
  ) . 21) و الشكل (4، كما موضح في الجدول ( 2003

  
  )4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول رقم (
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وبنســـبة تغیـــر  2011نقطـــة عـــام )  6.8 (دولـــة شـــملها التقریـــر وبتقیـــیم 183عالمیـــا ضـــمن  28وبالمرتبـــة 
دولــة  175ضــمن )  7 (عالمیــا وبتقیــیم 25، وقفــزت الــى المرتبــة  )%4.9(ســنوي لنــاتج المحلــي االجمــالي بلــغ 

لناتج المحلـي لة وبنسبة تغیر سنوي لوذلك یمثل مرتبة مهمة في ذلك المؤشر لهذه الدو  2014ام شملها التقریر ع
  . )% 4.4(االجمالي بلغ 

ان تقدم االمارات في مؤشر الشفافیة یعود الى الحریـة و الشـفافیة والـوعي االجتمـاعي والسیاسـي للتعامـل  
التــأثیر الموجــب علــى النمــو  وكــان لــهمــع الفســاد وذلــك واضــح مــن خــالل المراتــب المتقدمــة فــي مؤشــر الشــفافیة 

  االقتصادي . 
علـى معـدل  هوتـأثیر طبیعة عالقته  و لى مدىمعظم الدراسات االقتصادیة التي تناولت الفساد ركزت عان 

بعض فـــ ، ل طبیعـــة هـــذه العالقـــةاء االقتصـــادیین حـــو ر النمـــو االقتصـــادي وتحقیـــق التنمیـــة االقتصـــادیة واختلفـــت ا
ت عدم وجود عالقة محددة ومؤكدة بـین الفسـاد و النمـو ، بـدلیل ان تجربـة الـدول االسـیویة رأ وهي قلیلةالدراسات 

 جوبهتوجهة النظر هذه و كإندونیسیا وكوریا و الصین تزامن فیها انتشار الفساد وسرعة النمو االقتصادي  ةر یالكب
  انتقادات حادة . ب

، هذه الصـیغة ولـن یكـون لـه سـقف محـددترى ان الفساد لن یبقى محصورا في فوجهة النظر المضادة اما 
  . )1(معیقا للنمو ومحبطا للتنمیة المستدامةامال حین عد توسعا وانتشارا ویصبح بعد فسیزدادواذا ترك 

عرقــل مســیرته ، وان اســتفحاله یــؤدي الــى جســم االقتصــاد الــوطني وی مــرض ینخــرصــادي ان الفســاد االقت
اهره حتـــى ظـــتعـــددت اشـــكال الفســـاد االقتصـــادي وتنوعـــت محیـــث المجتمـــع علـــى الســـواء ، و ، خـــراب االقتصـــاد 
حدیثــة الالتكنولوجیــا واكــب التطــور التكنولــوجي مــن حیــث قــدرة المفســدین علــى اســتخدام وســائل اصــبحت ظــاهرة ت

تغلــــب علــــى مظــــاهر واســــباب التخلــــف لوالمتطــــورة فــــي نشــــر هــــذه المظــــاهر ، ومهمــــا كانــــت قــــدرات الدولــــة فــــي ا
التنمیـة تبقـى  والقضـاء علیهـا فـان جهـوداالقتصادي واالجتمـاعي ، فانـه بـدون مكافحـة انشـطة الفسـاد االقتصـادي 

فــي  دون اعتمــاد ممارســات فعلیــةبشــعارات االصــالحات الشــكلیة ال یــتم مواجهــة الفســاد االقتصــادي و بــدون جــدوى 
الكفوءة القادرة على تحمل مسؤولیات التغیر بكل نزاهة وشفافیة مع توفر اجهـزة المراقبـة والمسـالة  اداتالقیاختیار 

  . )2(ى مختلف مستویات الحكموعل التي تكون متكاملة في مختلف المیادین
7 Index Of the ease of doing business  

متقدمــــة فــــي المؤشــــرات الدولیــــة وكــــذلك المــــارات العربیــــة المتحــــدة تبوأهــــا لمراتــــب المالحــــظ علــــى دولــــة ا
حلـت خـالل  اذاستمرارها بالتقدم الحتالل مراتب اكثر تقدما ومؤشر سهولة اداء االعمال واحـد مـن تلـك المؤشـرات 

وبنسبة تغیر سنوي  2005دولة شملها التقریر لعام  155عالمیا من ضمن  69المرتبة ب )2014 – 2005المدة (
 181عالمیـا مـن ضـمن  46) والمرتبـة 4كما هو موضح في الجدول رقم ( )% 4.9 (لناتج المحلي االجمالي بلغل

ــ اذ 2009دولــة شــملها التقریــر لعــام  بــدء المشــروع، التعامــل مــع  لمؤشــرات العشــرة الفرعیــة.لبالمراتــب التالیــة  تحل

                                                           
 . 6، ص 2014، ، العراق  14810د. عبد اهللا ابراهیم : الفساد وعالقته باالقتصاد ، صحیفة الیوم ، العدد  (1)

  www.shakirycharity.org،  2009سهیلة منصوران : تاثیر الفساد االقتصادي على النشاط التنموي،   )2(

http://www.shakirycharity.org
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حمایــــة المســــتثمرین ، دفــــع  التــــراخیص ، توظیــــف العــــاملین ، تســــجیل الممتلكــــات ، الحصــــول علــــى االئتمــــان ،
، 4،  113،  68،  11، 47،  41،  113الق المشـروع ، بــ (، التجارة عبر الحدود ، تنفیذ العقود ، اغـالضرائب

اثر االزمـة )% 5.2-(الناتج المحلي االجمالي بلغ اال ان نسبة التغیر السنوي في   )1() عالمیا141،  145،  14
 الـذي  النفط ، وانخفـاض اسـعار الموجـودات، وتراجع التمویل الدولي ، وهبوط اسعار العالمیة المالیة واالقتصادیة 

طـاع البنـوك لمعالجـة لسـیولة فـي قات الدولـة الـى زیـادة االنفـاق وزیـادة دقاد الـى تراجـع اقتصـاد دولـة االمـارات فعمـ
ثـم  ،الزمـةبا أالخلیجـي تـأثیر اون انها تعد من اكثر دول منطقـة مجلـس التعـ اذقویا ،  أثرت علیها تأثیر االزمة التي ا

المرتبة االولى عالمیا لمؤشر ب) واحتلت 2014،  2013،  2012ألعوام (ل)عالمیا 23،  26، 33لت بالمرتبة (ح
الممتلكــات  وبتســجیل ءالكهربــاالحصــول علــى ، والرابــع عالمیــا فــي مجــال  2014،  2013دفــع الضــرائب لعــامي 

تج المحلـي نـالنسبة تغیر سـنوي لبو  )2( 2014خیص عام امجال التعامل مع التر والتجارة عبر الحدود والخامس في 
  .)2014،  2013،  2012(ألعوام ل%) على التوالي 4.4، %5.2% ، 4.7االجمالي (

جــة لتهیئــة بیئــة نتیكــان االمــارات لهــذه المراتــب المهمــة فــي مؤشــر ســهولة اداء انشــطة االعمــال  ان تبــوء
لسیاســات والتشــریعات الحكومیــة التــي تعــد ا فــي تطــویر المســتمرالومشــجعه فــي ان واحــد و ه اعمـال متماســكة ومرنــ

العالمیـة للدولـة ، ولهـذا یعمـل صـناع القـرار علـى رسـم بمثابة محرك للنمو االقتصادي واالزدهار والقدرة التنافسـیة 
ــــة وجــــذب رجــــال االعمــــال ز واالجــــراءات التــــي مــــن شــــانها تشــــجیع السیاســــات  ــــادة االعمــــال فــــي الســــوق المحلی ی

والمستثمرین الدولیین مما یدعم التنوع االقتصادي ومعدالت االبتكار ، اال انه یبقى هناك تأثیر للعوامل الخارجیة 
ي مـن المراتـب التـ الـرغمعلى نمو الناتج المحلي االجمـالي وتقلـل مـن تـأثیر المؤشـر علـى  سلباتؤثر والداخلیة التي 

مـا یلـي عـرض لمؤشـر للنمـو االقتصـادي وفیبیئة مهمة ومحفزة المؤشر والتي تؤهلها لتكون  احتلتهاالدول في هذا 
    -:)3( )2014 – 2006دفع الضرائب للمدة (

، وحتــى  2006مــرة فــي حــده االقصــى ابتــداء مــن عــام  14ان عــدد المــدفوعات فــي المؤشــر تــراوح بــین  -أ
 .2014،  2013االدنى لعامي مرات في حده  4، ب 2012

 2006سـاعة ابتـداء مـن عـام  12اسـتقر علـى ان مؤشر الوقت (عدد  السـاعات) المسـتنفذ لـدفع الضـرائب -ب 
 .2014وحتى 

كحـــد  )%15(مـــن ان مؤشـــر اجمـــالي الضـــرائب واجبـــة الســـداد (كنســـبة مئویـــة) مـــن اجمـــالي الـــربح تـــراوح  -ج 
 كـان هنـاك تـاثیر ، اذن  2012،  2011،  2010كحد ادنـى لعـام  )%14.1 (و 2014،  2013اقصى لعام 

  لناتج المحلي االجمالي .لموجب لمؤشر سهولة اداء انشطة االعمال على النمو السنوي 
  
  

                                                           
 )3( رقم الملحق انظر(1)
 )3( رقم الملحق انظر(2)
 )7-3( رقم الملحق انظر(3)
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يف االستثمار االجنبي املباشر تحفيز بمؤشرات البيئة االستثمارية ودورها ثالثا: 
  االمارات العربية املتحدة

مــن اجــل دراســة مؤشــرات البیئــة االســتثماریة وعالقتهــا بتحفیــز االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي االمــارات 
  -:على النحو االتيالعربیة المتحدة سیتم تناول هذه المؤشرات 

1-  Index Of Economic Freedom 
،  لكونــه یأخــذ االســتثمار فــي البلــد امــة حــول منــاخعیســاهم مؤشــر الحریــة االقتصــادیة فــي اعطــاء صــورة 

سـیادة القـانون وقـوانین والبیروقراطیة ووجود عوائق للتجارة ومـدى باالعتبار التطورات المتعلقة بالمعوقات االداریة 
المســتثمرین بالدرجـة االولــى وكــذلك تـاثیر علــى مــن  ومـا لــهمؤشـر الحریــة االقتصــادیة ازدادت اهمیــة  اذ، العمالـة 

یـــدعم عملیـــات التـــرویج لالســـتثمار حیـــث ایجـــابي عـــن البلـــد ، المســـؤولین لجهـــة خلـــق انطبـــاع اصـــحاب القـــرار و 
  .الستقطاب حصة متزایدة من االستثمار االجنبي المباشر

 فـي هـذا المؤشـر،  احتلت دولة االمارات العربیـة المتحـدة مراتـب مرموقـة ) 2013 – 2000المدة ( خاللو 
دولـــة شـــملها التقریـــر بحریـــة  156مـــن ضـــمن  2003نقطـــة عـــام )  73.4(عالمیـــا وبتقیـــیم  24حلـــت بالمرتبـــة  اذ

ملیــار  )4( ت تــدفق اســتثماري بقیمــةســجلاذ اقتصــادیة شــبه كاملــة ســاعد علــى زیــادة االســتثمار االجنبــي المباشــر 
، 85.2،  70،  68.1،  99.9،  90،  70حصــدت ( اذ) 22) والشــكل (4دوالر كمــا هــو موضــح فــي الجــدول (

) نقطة في حقوق الملكیة ، التحرر من الفساد ، السیاسات الضریبیة ، االنفاق الحكومي ، حریـة 50،  50،  77
تأســیس االعمــال ، الحریــة النقدیــة ، حریــة التجــارة ، حریــة االســتثمار ، الحریــة المالیــة علــى التــوالي ونســبة تغیــر 

هد هـذا العـام اصـدار وتعـدیل العدیـد مـن القـوانین ، حیـث شـ )∗()%4111(سنوي في االسـتثمار االجنبـي المباشـر 
الخاصة باالستثمار االجنبي المباشر وخاصة القوانین الجدیـدة التي نظمت االنشطة االقتصادیة والبیئة التشریعیة 

    )1( لمحاربة الفساد وغسیل االموال وتشجیع المنافسة و الحد من االحتكار.
مســجلة تــدفق  متوســطة نقطــة بحریــة اقتصــادیة) 60.39(عالمیــا وبتقیــیم  74المرتبــة  2007وشــهد عــام 

  . )% 8(ملیار دوالر ونسبة تغیر سنوي لالستثمار االجنبي المباشر بلغت  14استثماري بلغ 
تواصـــلت الجهـــود االصـــالحیة مـــن خـــالل تخفـــیض معـــدالت الضـــرائب بأنواعهـــا والرســـوم الجمركیـــة ، لقـــد 

سجیل الملكیة العقاریة وتبسیط اجراءات الفحـص الفنـي للصـادرات والـواردات وتحسـین جـودة ودقـة االحصـاءات وت
ـــنفط والمعـــادن والمـــواد الخـــام و الســـلع االساســـیة الـــذي ادى الـــى اجتـــذاب  االقتصـــادیة وتواصـــل ارتفـــاع اســـعار ال

   )2( االستثمارات الى الصناعات والخدمات المتصلة بقطاع النفط والغاز.

                                                           
 .)4، كماموضح في الملق (2003ملیار دوالر لعام 4و  2002)ملیار دوالر لعام 0.095بلغت قیمة التدفقات االستثماریة ( ∗

 .7، ص 2003، الكویت ،  2003، التقریر السنوي مؤسسة العربیة لضمان االستثمار ال (1)
 .11، مصدر سابق ، ص 2007المؤسسة العربیة لضمان االستثمار و ائتمان الصادرات ، التقریر السنوي  (2)
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  )4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

 179بحریة اقتصادیة متوسطة من ضمن  2009نقطة عام ) 64.7(عالمیا وبتقییم  54ثم حلت بالمرتبة 
  . )% 75-(وبنسبة تغیر بلغ  ملیار دوالر)  4(شملها التقریر وسجل االستثمار االجنبي المباشر دولة 

 ت علـى اضـطراب االسـواق المالیـة والعربیـة سـاعد ادت الـىاالزمة المالیة و االقتصادیة العالمیـة التـي ان 
السیما انخفاض الطلب العالمي على الـنفط وتراجـع اسـعاره. و من عدم الیقین تحیط بقرارات االستثمار  خلق اجواء

لتكون في مصاف الدول التي تتمتع بحریة نقطة )  71.1( عالمیا وبتقییم  28حلت بالمرتبة  2013وبحلول عام 
رغـم  و)   )∗(%0 (ملیـار دوالر وبنسـبة تغیـر سـنوي)  10(یة بقیمـة اسـتثمار ت تـدفقات اقتصادیة شبه كاملة وسجل

مار االجنبـــي ثمـــا شـــهدته الســـاحة العربیـــة مـــن احـــداث وتطـــورات فهنـــاك تـــأثیر موجـــب لهـــذا المؤشـــر علـــى االســـت
  المباشر. 

ان  اثــر متغیــرات مؤشــر الحریــة االقتصــادیة علــى منــاخ االســتثمار االجنبــي المباشــرول وبینــت دراســة حــ
ـــــع ـــــي برف ـــــي المباشـــــر و االهتمـــــام المحل ـــــین االســـــتثمار االجنب ـــــة ب ـــــة طردی ـــــة  هنـــــاك عالق ـــــات مؤشـــــر الحری مكون

علـى  ودراسة اخـرى بینـت اثـر الحریـة االقتصـادیة علـى النمـو القتصـادي ولكـن بمزیـد مـن التركیـز )1(االقتصادیة.
  )2(االستثمار واالنتاجیة ، وقد وجدت ان الحریة االقتصادیة تعزز االستثمار  بشكل كبیر. 

 
 

                                                           
 .) 4كما موضح في الملحق ( 2013و  2012ملیار دوالر لعام 10بلغت قیمة التدفقات االستثماریة  ∗

رافــع عبــد القــادر : اثــر مؤشــر الحریــة االقتصــادیة علــى منــاخ االســتثمار االجنبــي المباشــر، مجلــة االدارة واالقتصــاد للدراســات االقتصــادیة  (1)
 . 7،،ص 2014،، ، العراقواالداریة والمالیة ، العدد االول ، كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة بابل

ــــــــــة االقتصــــــــــادیة فــــــــــي العــــــــــالم ، معهــــــــــد فریــــــــــزر ، التقریــــــــــر الســــــــــنوي جــــــــــوارتیني ، جــــــــــایمس ، روبــــــــــرت لوســــــــــو  (2) ،  2004ن : الحری
www.freetheworld.com  
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2 Index of Kof Globalization 
دفقات االسـتثمار االجنبـي حظ تأثیر واضح لذلك المؤشـر واهمیتـه فـي تـو ل) 2013 – 2006خالل المدة (

وسـجل  2006نقطة عام )  78.22(عالمیا وبتقییم  21حلت دولة االمارات العربیة المتحدة بالمرتبة  اذالمباشر، 
نســبة تغیــر ســنوي لالســتثمار االجنبــي المباشــر بلــغ بملیــار دوالر و  ) 13 (هــذا العــام اســتثمار اجنبــي مباشــر بلــغ

  .) 23) و الشكل (4كما هو موضح في الجدول ()% 18(

  
  )4الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (المصدر: من عمل 

ســتثمارات الــى صــناعات الفــي اســعار البتــرول واجتــذاب ا اوارتفاعــ ااقتصــادی احیــث شــهد هــذا العــام ازدهــار 
 208نقطــة ضــمن )  60.43(وبتقیــیم  2010عالمیــا عــام  64وخــدمات قطــاع الغــاز و الــنفط. ثــم حلــت بالمرتبــة 

) علـــى التـــوالي مســـجلة 133،  40،  146(بنســـبةیة ، اجتماعیـــة ، سیاســـیة دولـــة شـــملها التقریـــر بعولمـــة اقتصـــاد
  .  )% 50(لالستثمار االجنبي المباشر  يملیار دوالر وبنسبة تغیر سنو  6تدفقات استثماریة بلغت 

دولــة شــملها التقریــر  207نقطــة مــن ضــمن )  75.66(عالمیــا وبتقیــیم  32بالمرتبــة  2013ثــم حلــت عــام 
) 134،  25،  11ملیار دوالر بعولمـة اقتصـادیة ، اجتماعیـة ، سیاسـیة ()  10 (ستثماریة بلغتمسجلة تدفقات ا
ي لالستثمار االجنبي المباشر ) نقطة على التوالي ، وبنسبة تغیر سنو 54.75،  78.91،  87.4عالمیا وبتقییم (

  . )% 0( بلغ
ان هذه المراتب المهمة التي حصدتها دولـة االمـارات هـي ناتجـة مـن الكفـاءة االقتصـادیة والقـدرة التنافسـیة 
للبلـــــد ، وانفتـــــاح االقتصـــــاد وحریـــــة االســـــواق ، وجـــــودة وكفـــــاءة الخـــــدمات العمومیـــــة وتحســـــین البیئـــــة المؤسســـــیة 

  ي. واالجتماعیة وفاعلیة القوانین واحترامها ، والى طبیعة النظام السیاس
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وادت عملیــات التحریــر االقتصــادي ، المترافقــة مــع التقــدم فــي مجــال االتصــاالت ووســائل النقــل الــى تزایــد 
تكامل االسـواق العالمیـة والخـدمات ورؤوس االمـوال ، وقـد اعطـى االسـتثمار االجنبـي المباشـر حـافزا كبیـرا لعملیـة 

زیـادة االجـور النسـبیة و انتاجیـة الشـركات فـي التكامل من خالل المسـاعدة فـي ربـط اسـواق راس المـال و العمـل و 
الـى قـدر صفة عالمیة مستندة في ذلك الدول المضیفة وقد انتهجت الشركات متعددة الجنسیات استراتیجیات ذات 

    )1( كبیر من التخصص وتوزیع االنشطة واستهدفت االستفادة من الوفورات الكبیرة التي تحققها هذه االستراتیجیات 
وقــد اســتفادت دولــة االمــارات العربیــة المتحــدة مــن االنــدماج فــي الســوق العــالمي ومــن تحریــر التجــارة ومــن 

  التدفقات لالستثمارات المباشرة لتحقیق معدالت نمو مرتفعة ومتواصلة . 
  على تدفقات االستثمار االجنبیة المباشرة في تلك الدولة.موجب  تأثیر للعولمة وكان 

3 Index Of Digital Infrastructure 
Readines 

ان النمــو المتزایــد فــي عملیــات االســتثمار واالعمــال التجاریــة تــدعو الــى ضــرورة تــوفیر نظــم المعلومــات 
التــي یــة خاصــة بعــد ارتبــاط هــذه االنشــطة باالســواق العالم الحدیثــة و التقنیــة االعالمیــة لتواكــب الحركــة العالمیــة 

اســتخدمت تقنیــة المعلومــات منــذ فتــرات طویلــة واصــبح لهــا درایــة و خبــرة بهــذه المجــاالت وبتأثیراتهــا علــى تنمیــة 
  االستثمارات واالنشطة التجاریة . 

ویشـــیر التقریـــر العـــالمي لتكنولوجیـــا المعلومـــات الصـــادر عـــن المنتـــدى االقتصـــادي العـــالمي الـــى ان دولـــة 
ملیـار دوالر )  10( بقیمـة لت تـدفق اسـتثمار اجنبـي مباشـرجوسـ 2004عالمیـا عـام  23االمارات احتلـت المرتبـة 
قامـت حیـث اقتصاد قائم على المعرفـة ،  تطمح دولة االمارات الى تطویر اذ،  )%150(وبنسبة تغیر سنوي بلغ 

لتــوفیر البنیــة فــي ذلــك العــام بوضــع خطــة تشــغیلیة للحكومــة االلكترونیــة بتوقیــع مــذكرة تفــاهم مــع شــركة اتصــاالت 
دولــة شــملها  134نقطــة مــن ضــمن )  4.8(عالمیــا وبتقیــیم  27وحلــت بالمرتبــة  )2( التحتیــة للحكومــة االلكترونیــة.

ملیـــار دوالر وبنســـبة تغیـــر ســـنوي لالســـتثمار االجنبـــي )  16(مســـجلة تـــدفق اســـتثماري بلـــغ  2008التقریـــر لعـــام 
  )24والشكل () 4كما موضح في الجدول (. ) % 14(المباشر بلغ 

  
  )4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

                                                           
 .14، ص 2004تعاریف وقضایا ، المعهد العربي للتخطیط ، الكویت ،  -د. عیسى محمد الغزالي : االستثمار االجنبي المباشر  (1)

  www.tra.gov 2014الهیئة العامة لتنظیم قطاع االتصاالت ، الحكومة االلكترونیة في دولة االمارات العربیة المتحدة ،  )2(
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مرافــــق البنیــــة االساســــیة المادیــــة قامــــت دولــــة االمــــارات فــــي هــــذا العــــام باســــتكمال وصــــیانة وتحــــدیث لقــــد 
 االجتماعیة من طرق وجسـور وانفـاق ومطـارات ومـوانئ ومرافـق كاملـة وتجهیـز البنیـة التحتیـة للنقـل واالتصـاالتو 

الدولــة  فأقامــتمــا جعلهـا واحــدة مــن ارقـى واحــدث مرافــق البنیـة التحتیــة تطــورا فـي العــالم ، ،وتكنولوجیـا المعلومــات
یة مناطق صناعیة متخصصة بمختلف امارات الدولة ، ووفرت بیئة استثمار  10منطقة حرة فضال عن  26ایضا 

فقــد  2013امــا فــي عــام  )1(ســتقرار السیاســي.یــدعم كــل هــذا االمــن و االمــان واالمثالیــة علــى المســتوى االتحــادي 
ق اسـتثماري بـل دولـة شـملها التقریـر مسـجلة تـدف 144نقطـة مـن ضـمن  ) 5.1(عالمیـا وبتقیـیم  25حلت بالمرتبة 

  . )% 0( وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار االجنبي المباشر بلغ ملیار دوالر  )10(
ـــة االمـــارات العربیـــة المتحـــدة جاهـــدة علـــى تحویـــل كافـــة الخـــدمات الحكومیـــة المحلیـــة و  تعمـــل حكومـــة دول

واالتحادیة الى النموذج االلكتروني الذي یفتح افاقا اوسع للتواصل. بعد ثورة االتصاالت والمعلومات في العـالم و 
ات االجنبیـــة لـــذلك كـــان تـــأثیر مؤشـــر العناصـــر الهامـــة المـــؤثرة علـــى جاذبیـــة الـــدول لالســـتثمار  نالتــي اصـــبحت مـــ

  جاهزیة البنیة الرقمیة ایجابیا على االستثمار االجنبي المباشر في دولة االمارات. 
4 Index of Humman Development 

 – 2000حققـــت دولـــة االمـــارات العربیـــة المتحـــدة مراتـــب مهمـــة ومتقدمـــة فـــي ذلـــك المؤشـــر خـــالل المـــدة (
من مصاف الدول التـي تمتـاز االمارات كانت فیه والتي ) 2008 – 2000) ویمكن تجزئة تلك المدة من (2013

عالمیـا عـام  49احتلت المرتبـة  اذبتنمیة بشریة مرتفعة جدا ، اتسمت ) 2013 – 2009بتنمیة بشریة مرتفعة و (
ملیـار دوالر  )10( بقیمـة ثماري اجنبـيدولة شملها التقریر مسـجلة تـدفق اسـت177نقطة من  0.824بتقییم  2004

  ).25) والشكل(4كما موضح في الجدول (و . ))%  150( وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار االجنبي المباشر بلغ 

  
  )4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

 )6(نقطـــة مســجلة تـــدفق اســـتثماري اجنبـــي ) 0.815(بتقیـــیم  2010عالمیــا عـــام  32ت المرتبـــة أتبـــو لقــد و 
  . )% 50(ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار االجنبي المباشر بلغ 

                                                           
 . 34قطاع شؤون السیاسات االقتصادیة ادارة التخطیط ودعم القرار ، مصدر سابق ، ص (1)
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عالمیا یجسد حجم االنجاز الـذي شـهدته الدولـة علـى صـعید التنمیـة  32المرتبة  دولة االمارات ان احتالل
نقطة مسجلة تدفق استثمار ) 0.818( بتقییم  2013عالمیا عام  41البشریة خالل تلك المدة . ثم احتلت المرتبة 

  .  )%0(ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار االجنبي المباشر بلغ  10 بقیمة اجنبي مباشر
تقــدما ملحوظــا فــي قطاعــات الصــحة والتعلــیم واجمــالي الــدخل القــومي ، كمــا ارتفــع  االمــارات احــرزت لقــد

جعلهــا تحــافظ عامــا ممــا ) 12(ات الدراســة للمــواطنســنة ، وبلــغ متوســط ســنو  )76.7 (متوســط عمــر المــواطن الــى
   )1( على وضعها المتقدم بین فئة البلدان ذات التنمیة البشریة المرتفعة جدا .

  عالقة موجبة وتأثیر مهم لمؤشر التنمیة البشریة على التدفقات االستثماریة . هناك  تكاناذن 
ان االهتمام بالمورد البشـري وتنمیتـه واالسـتثمار فیـه هـو السـبیل الـى النهضـة والتنمیـة والتحـول نحـو دولـة 

  متقدمة تستخدم مواردها المتاحة بأقصى كفاءة اقتصادیة ممكنة . 
، ذات تعلـیم جیـدان القـوى العاملـة اذا مـا كانـت  اذ ویؤكد صندوق النقـد الـدولي علـى تلـك العالقـة والتـأثیر

   )2( فان االستثمار االجنبي المباشر یعمل على دفع عجلة النمو االقتصادي.
علـى مسـتوى شـعوب العـالم )  17(تبوأت دولة االمارات العربیـة المتحـدة المركـز االول عربیـا والمرتبـة لقد 

ئجـه فــي المتحـدة واعلنـت عـن نتا لمؤشـرات السـعادة و الرضـا بـین الشــعوب ، فـي المسـح االول الـذي اجرتـه االمــم
ان ســي)  ة الشــرق االوســط وشــمال افریقیــا (تــيدراســة مماثلــة اجرتهــا شــرك ، كمــا اكــدت 2012م اابریــل عــ شــهر

ن المواطنین راضون عن نوعیـة الحیـاة ) %91( ن، ا2014، و اعلنت نتائجها في عام البحاث السوق العالمیة 
 )ف هـاملتون كـالركسـتی( الـدول االوربیـة ، وقـالانهم یتمتعون بنوعیـة حیـاة تفـوق نظیراتهـا فـي اذ ، في االمارات 

دولـة االمـارات تتفـوق علـى جمیـع المؤشـرات فـي الـدول  شـركة ان مؤشـرات الرضـا بـین مـواطنيرئیس التنفیـذي للال
االوربیة وعلى تقییمات الدول االوربیة الرئیسیة مثل المانیا وفرنسا والمملكة المتحدة وتتساوى مـع مؤشـرات الرضـا 

   )3( عیار الذهبي في هذا السیاق.مال ُتعَّدالسكندنافیة التي في الدول ا
وضروري لما للمـوارد البشـریة مـن اهمیـة قصـوى ، فهـي  مهما اارد البشریة امر و االستثمار في تنمیة المان 

، ونفــذت  قیقــة فاحســنت التخطــیط االســتراتیجيواالمــم المتقدمــة ایقنــت تلــك الحالثــروة الحقیقیــة والرئیســیة لألمــم . 
بـــرامج محـــددة و لتنمیـــة هـــذه الثـــروة البشـــریة ، واالمـــارات اســـتفادت مـــن تجـــارب الـــدول وعملـــت علـــى االخـــذ بهـــا 

  لها دور مهم في النمو االقتصادي. فكانوخططت ونفذت من خالل االستثمار في تنمیة الموارد البشریة 
  
  
  
  

                                                           
 . 156، ص 2013، برنامج االمم المتحدة االنمائي ،  2013تقریر التنمیة البشریة :  (1)
،  2000، یولیــو ، العــراق ،  3ي ، العــدداالســتثمار االجنبــي المباشــر والتجــارة ، مجلــة االصــالح االقتصــاد –جرهــام : العمــل معــا  ادوارد (2)

 .  30ص
  www.albayan.ae/acreoss 2013و ظبي ، السعادة والرضا للمواطنین ، اب تحققالمارات االبیان ، عبر االمارات ،  )3(

http://www.albayan.ae/acreoss
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5 Index Of Global Competitiveness 
ممـا قـي هـذا المؤشـر ) 2013 – 2006احتلت دولة االمارات العربیـة المتحـدة مراتـب مهمـة خـالل المـدة (

جعلها بیئة استثماریة ناجحة و محفزة الستقطاب االستثمارات االجنبیة المباشرة ، حیث حلت في مؤشر التنافسیة 
ـــیم 32) بالمرتبـــة 2006 – 2007العـــالمي ( ـــا وبتقی ـــة شـــملها التقریـــر  125ضـــمن  نقطـــة مـــن ) 4.7 ( عالمی دول

 ملیــار دوالر وبنســبة تغیــر ســنوي لالســتثمار االجنبــي المباشــر بلــغ ) 13 (مســجلة اســتثمار اجنبــي مباشــر  یقــدر
  ) .26) و الشكل (4كما هو موضح في الجدول ( ،)18%(

  

  
  )4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

توسیع اطالق مشاریع المدن االقتصادیة ،  الى تدفقات االستثمار االجنبي المباشروتعزى هذه الزیادة من 
بنیــة تحتیــة اساســیة مــن مطــارت وطــرق ومــوانئ وســكك حدیدیــة ، وانخفــاض معــدل العائــد علــى  نومــا یلزمهــا مــ

الغـــاز و االســـتثمار فـــي الخـــارج مقارنـــة بمـــا موجـــود بالـــدخل ، وتحدیـــدا فـــي مجـــال المـــوارد الطبیعیـــة مثـــل الـــنفط و 
التعــدین، واتســاع ســوق بعــض االنشــطة فــي قطاعــات الخــدمات ، ومــن اهمهــا قطــاع الســیاحة واالتصــاالت والنقــل 

   )1( بانواعه ، ورواج سوق االستثمار العقاري.
 )2010 – 2011في مؤشر التنافسـیة العـالمي (نقطة ) 4.9(عالمیا وبتقییم  25المرتبة  االمارات وتبوأت

  . )% 50(ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار االجنبي المباشر بلغ  6مسجلة تدفق استثماري بلغ 
ثالثـة فـي مجـال تـوفیر مجاالت جودة البنیة التحتیة وال وجاءت دولة االمارات في المرتبة الثالثة عالمیا في

ت االسـتقرار االمنـي وارتباطــه االیجـابي ببیئــة الحكومـة لمنتجـات التكنولوجیــا المتقدمـة والرابعـة عالمیــا علـى مؤشــرا
االعمال وجودة البنیة التحتیة للنقل الجوي، والسادسة عالمیا في مجال كفاءة سوق البضائع ، كما احتلت المركز 

                                                           
 .10، ص 2006، الكویت،  2006المؤسسة العربیة لضمان االستثمار ، التقریر السنوي  (1)
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مؤشـر جـذب االسـتثمارات االجنبیـة  فـيمؤشر جودة البنیة التحتیة للطرق ، والترتیب السـادس عالمیـا  فيالسادس 
   )1(نتقال التكنلوجیا . المباشرة وا

مسـجلة  )2013 – 2014فـي مؤشـر التنافسـیة العـالمي (نقطـة ) 5.1(عالمیا وبتقیـیم  19واحتلت المرتبة 
حلــت  اذ، )% 0(ملیــار دوالر وبنســبة تغیــر ســنوي لالســتثمار االجنبــي المباشــر بلــغ  )10(اري بلــغ تــدفق اســتثم

الجریمة المنظمة واالولى عالمیا في احتواء اثـار التضـخم والثانیـة غیاب و االولى عالمیا في جودة الطرق بالمرتبة 
عالمیا في االستثمار االجنبي المباشر ونقل التكنولوجیا والثالثة عالمیا في مجال ثقة المواطنین بالقادة السیاسـیین 

ن التكنولوجیــا مشــتریات الحكومــة مــ ا عالمیــا فــي مؤشــروالرابعــة عالمیــا فــي كفــاءة اســواقها والمركــز الثالــث ایضــ
المتقدمــة  والرابعــة عالمیــا فــي جــودة البنیــة التحتیــة و الثــاني عالمیــا فــي قلــة تــأثیر الجریمــة علــى قطــاع االعمــال 

   )2( والثالث عالمیا في البنیة التحتیة للنقل الجوي.
) دولــة االمــارات مــن ضــمن 2013 – 2014لقــد صــنف تقریــر منــاخ االســتثمار فــي الــدول العربیــة للعــام (

اسـتقطاب  فیمـاالتي بلغت مرحلة االعتماد على التطور و االبتكار والتي تحدد مقومات المنافسة في  االقتصادات
ع وخدمات مبتكرة وفریدة من نوعها، واالعتمـاد علـى احـدث االجنبیة وفق القدرة على تقدیم سل الرأسمالیةالتدفقات 

طــورا وتعقیــدا وعلــى القــدرة علــى االســتفادة مــن العوامــل الخارجیــة االیجابیــة المتــوافرة فــي وســائل االنتــاج واكثرهــا ت
ر مجموعـــة عوامـــل اقتصـــادیات التكتـــل و لتـــالي تـــزداد االهمیـــة النســـبیة لمحـــالتـــي یقـــام فیهـــا االســـتثمار ، وبا البیئـــة

   )3( وعوامل التمیز والتقدم التكنولوجي في جذب االستثمار االجنبي.
  . تأثیر موجب لمؤشر التنافسیة العالمیة على االستثمار االجنبي المباشر ناكه اذن كان

6   
Index Of Transparency (Corruption Perception) 

) فـــي ذلـــك المؤشـــر 2013 – 2003تبـــوأت دولـــة االمـــارات العربیـــة المتحـــدة مراتـــب مهمـــة خـــالل المـــدة (
دولـــة شـــملها التقریـــر  146مـــن ضـــمن  2004نقطـــة عـــام )  6.1 (عالمیـــا و بتقیـــیم 29حلـــت بالمرتبـــة  اذ، المهـــم

وذلـــك للجهـــود المبذولـــة )% 150 (ملیـــار دوالر وبنســـبة تغیـــر ســـنوي 10مســـجلة تـــدفق اســـتثمار اجنبـــي مباشـــر 
الجهـود بـین الجهـات  وانشـاء لجنـة تنسـیق يلمكافحة الفسـاد ، والتـي بـات لهـا تـأثیر واضـح فـي ذلـك الـدعم القـانون

عالمیــا  34المعنیــة بمحاربــة الفســاد مــع مواصــلة تحســین سیاســات االســتثمار واالجــراءات الخاصــة بهــا وبالمرتبــة 
ملیــار  )14ـــ(دولــة شــملها التقریــر مســجلة تــدفق اســتثماري ب 180مــن ضــمن  2007نقطــة عــام ) 5.7(وبتقیــیم 

  .)27والشكل ( )4كما في الجدول (. )% 8 (دوالر ونسبة تغیر سنوي بلغ

                                                           
(1)World economic forum The global competitiveness report (2012 – 2013) , P.356 – 357 .  
(2)The global competitiveness report (2013 – 2014) , P.378 – 379 .  

 – 2012المؤسسة العربیة لضمان االستثمار و ائتمـان الصـادرات ، منـاخ االسـتثمار فـي الـدول العربیـة ، مؤشـر ضـمان لجاذبیـة االسـتثمار  (3)
 . 86، الكویت ص 2013 – 2012الكویت ،   2013
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  )4المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

ترجع الزیـادة فـي التـدفقات االسـتثماریة الـى اضـفاء المزیـد مـن المرونـة علـى االطـر التشـریعیة فـي مجـال و 
المتصـلة بقطـاع ید من االسـتثمارات الـى الصـناعات الخدمات المالیة ، البناء واالتصاالت والسیاحة واجتذاب المز 

 2013دولة شملها التقریر لعـام  177نقطة من ضمن )  6.9(عالمیا وبتقییم  26النفط و الغاز. واحتلت المرتبة 
  . )% 0 (ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي بلغ)  10(مسجلة تدفق استثماري بلغ 

لكونـه یتمتـع ذلك المؤشر المهم في جذب االستثمارات االجنبیـة المباشـرة اعطـى خصوصـیة لهـذا البلـد ان 
الفســاد یــؤدي الــى تحجــیم االســتثمار االجنبــي ، فــي الوقــت الــذي تســعى فیــه البلــدان الــى تشــجیع  و، بقلــة الفســاد

ة وفرص العمل ونقل المهارات والخبرات لها من اهمیة في توفیر الموارد المالیتقطاب االستثمارات االجنبیة لما اس
التكنولوجیـــة فـــي بنـــاء وتعزیـــز االقتصـــاد الـــوطني.  وذلـــك یـــدل علـــى التـــأثیر االیجـــابي لـــذلك المؤشـــر علـــى حجـــم 

  وبالتالي على عملیة النمو االقتصادي.التدفقات االستثماریة المباشرة . 
7 Index Of the ease of doing business  

مؤشــرات خاصــة بــاإلجراءات الحكومیــة المنظمــة  10یرتــب تقریــر ممارســة انشــطة االعمــال علــى اســاس 
التــي تســجل الوقــت و التكلفــة الالزمــین الســتیفاء االجــراءات والمتطلبــات الحكومیــة فــي مجــاالت ألنشــطة االعمــال 

ـــاء،تـــراخیص البنـــاء واســـتخراج بـــدء النشـــاط التجـــاري ،  و تســـجیل الملكیـــة ،  والحصـــول علـــى  ،وتوصـــیل الكهرب
العقــــود ، وتســــویة حــــاالت  وتنفیــــذاالئتمــــان ، وحمایــــة المســــتثمرین ، ودفــــع الضــــرائب ، والتجــــارة عبــــر الحــــدود ، 

  .   االعسار (اغالق المشروع)
حیـــث حلـــت  االتیـــة) المراتـــب 2013 – 2005تبـــوأت دولـــة االمـــارات العربیـــة المتحـــدة خـــالل المـــدة (د وقـــ
دولـة شــملها التقریـر مسـجلة تـدفق اسـتثماري اجنبـي مباشـر بلــغ  155مـن ضـمن  2005عالمیـا عـام  69بالمرتبـة 

 178مــن ضــمن  2008عالمیــا عــام  68وحلــت بالمرتبــة ) % 10 ( ملیــار دوالر وبنســبة تغیــر ســنوي بلــغ ) 11(
، 24،  4،  107،  115،  8،  65،  38،  158مؤشرات حلت بالمرتبة ( 10دولة شملها التقریر وعلى اساس 
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مسجلة تدفق استثماري اجنبـي مباشـر بلـغ  )1( ات المذكورة اعاله وعلى التوالي.) عالمیا وفق المؤشر  139،  144
  . )%14(ي لالستثمار االجنبي المباشر ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنو  16

واصلت دولة االمارات االصالحات التنظیمیة التي تهدف الى توفیر المزید من سـهولة اداء االعمـال ولقد 
، ففـي هـذا من خالل قیاس تـأثیر هـذه االصـالحات علـى المؤشـرات العشـرة المكونـة لمؤشـر سـهولة اداء االعمـال 

قترضـین مــن االفــراد والشــركات ممــا العـام بــدا مكتــب االمــارات االئتمـاني بجمــع المعلومــات االئتمانیــة الخاصــة بالم
  سمح بإمكانیة االشراف بشكل افضل على حجم مدیونیات البنوك والمقترضین. 

، 44مؤشــرات حلــت بالمرتبــة ( 10وعلــى اســاس  2010عالمیــا عــام  33حلــت دولــة االمــارات بالمرتبــة اذ 
، ویالحـظ و علـى التـوالي رات المـذكور اعـاله) وفق المؤش143،  134،  5،  4،  119،  71،  7،  50،  27

تبوأها لمراتب مهمة عالمیا ، حیث حلت بالمرتبة الرابعة في مؤشر دفـع الضـرائب ، والمرتبـة الخامسـة فـي مؤشـر 
) 6(التجــارة عبــر الحــدود ، والمرتبــة الســابعة فــي مؤشــر تســجیل الممتلكــات ، مســجلة تــدفق اســتثماري اجنبــي بلــغ 

  . )% 50( بنسبةمار االجنبي المباشر ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي لالستث
انشــأت االمــارات فــي هــذا العــام اطــارا قانونیــا یــنظم عمــل المراكــز الخاصــة بالمعلومــات االئتمانیــة ، وقــد 

، زیـز اجـراءات الحصـول علـى االئتمـانوالزمت المؤسسات المالیة بتبادل المعلومـات االئتمانیـة ، ممـا ادى الـى تع
الوقـــت الـــالزم لعملیـــات التصـــدیر واالســـتیراد عـــن طریـــق تبســـیط اختصـــرت ا،  وفـــي مجـــال التجـــارة عبـــر الحـــدود

   )2( اجراءات اعداد المستندات وبدء نظام جمركي جدید وشامل في مصلحة جمارك دبي.
تــب التـي حصــدتها ادولــة وهـي افضـل المر  185مــن ضـمن  2013عالمیــا خـالل عـام  26وحلـت بالمرتبـة 

  128،  83،  12،  7،  13،  22مؤشـرات حلـت بالمرتبـة ( 10االمارات في ذلك المؤشر المهم ، وعلى اسـاس 
)عالمیا وفق المؤشرات المذكورة اعـاله وعلـى التـوالي ، مسـجلة تـدفق اسـتثماري اجنبـي بلـغ 101،  104،  5،  1
  .  ) %0(ملیار دوالر وبنسبة تغیر  )10(

 اذرات المركــز االول عالمیــا مــن حیــث انخفــاض الضــرائب المفروضــة علــى االفــراد واالعمــال احتلــت االمــا
ان الدولة ال تفرض اي ضرائب على الدخل وسهولة االجراءات الالزمة الطالق المشاریع االستثماریة ودینامیكیـة 

الشـركات باالضـافة الـى دفعها وضالة حجمها وعدم وجود ایة ضریبة على ارباح  ةنظامها الضریبي نظرا لسهوله
تســهیل االجــراءات الالزمــة للبــدء بالمشــروع والســماح للمســتثمر االجنبــي بالملكیــة الكاملــة للشــروع واصــدار قــانون 
الــدین العــام ســاهم فــي خلــق بیئــة اســتثماریة جاذبــة ومشــجعة علــى اســتقطاب االســتثمارات االجنبیــة ومعــززة للنمــو 

  االقتصادي. 
المشـــهد االقتصـــادي العــــالمي وتـــاثیره علـــى اتجاهــــات االســـتثمار ، فـــان دولــــة وعلـــى الـــرغم مـــن ضــــبابیة 

رات توفر افضل بیئة لجذب االستثمارات العالمیة و تشـكل نافـذة التفـاؤل مـن خـالل مـا یشـهده اقتصـادها مـن ااالم
ة معــــدالت نمــــو جیــــدة ومؤشــــرات اداء ایجابیــــة فــــي العدیــــد مــــن القطاعــــات غیــــر النفطیــــة مثــــل الســــیاحة والتجــــار 

                                                           
 )3( الملحق انظر(1)
 .  1165، ص 2010، الكویت،  2010لمؤسسة العربي لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، مناخ استثمار في الدول العربیة ا (2)
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ویتضـح مــن والخـدمات، وارتفـاع اســعار الـنفط یرســخ جاذبیـة االمــارات لالسـتثمارات ویعطـي ثقــة قویـة للمســتثمرین 
  داء انشطة االعمال على االستثمار االجنبي المباشر . ذلك ان هناك تأثیر ایجابي لمؤشر سهولة ا

  

  البيئة االستثمارية يف دولة االمارات العربية املتحدة  تقييمرابعا: 
النمـو فـي االقتصـاد العـالمي المعاصـر ، االمـر الـذي دفـع العدیـد مـن الـدول  احـد مصـادریمثل االستثمار 

االمـارات الـى دفـع جهودهـا المبذولـة لتحسـین هـدفت جذب المزید مـن االسـتثمارات االجنبیـة المباشـرة ، و بلالهتمام 
فــي جــذب االســتثمارات االجنبیــة ، البیئــة االســتثماریة واســتحداث طــرق جاذبــة لالســتثمار ، حیــث تتنــافس الــدول 

التــدفقات  هــذهوكــذلك مراجعــة االطــر التنظیمیــة الخاصــة باالســتثمارات ومــدى قــدرة اقتصــادها علــى االســتفادة مــن 
  قادر على تناولها ونقلها الى اجیال اخرى . اللتكنولوجیا القادمة و ل ومشاركوخلق جیل مساهم 

اء العـالم بمختلـف احجامهـا ب عدد كبیر من الشركات مـن شـتى انحـلقد نجحت دولة االمارات في استقطا
رق بـین الخطـوط التجاریـة بـین الشـالدولة من موقـع ممیـز یـربط  اتوفره البیئة االستثماریة التيواستثماراتها بفضل 

، علـى الوصـول الـى االسـواق المجـاورةالغرب وانخفاض تكالیف االستثمار وافتتاح الشركات وقدرة هـذه الشـركات و 
یا اساسیا في خلق بیئة خصبة ر نظرا لوجود مطارات وموانئ على اعلى مستوى ، ولعبت المناطق الحرة دورا محو 

  لالستثمار. 
تحســـین البیئــــة االتصــــاالت فـــي و  الطـــرق والمواصـــالتالممیـــزة للدولـــة كشــــبكات واســـهمت البنیـــة التحتیــــة 

ركات وخططهــــا التوســــعیة فــــي الشــــ، نظــــرا لألهمیــــة القصــــوى التــــي تمثلهــــا البنیــــة التحتیــــة ألنشــــطة  االســــتثماریة 
  . المنطقة

(ایفـــور ایفـــوروف) رئـــیس مجلـــس االعمـــال الروســـي فـــي دبـــي واالمـــارات الشـــمالیة ، ان اســـواق لقـــد اكـــد 
جمـــاح تـــداعیات االزمـــة المالیـــة العالمیـــة وانهـــا تـــولي اهتمامـــا بالغـــا لتعزیـــز القطـــاع  االمـــارات نجحـــت فـــي كـــبح

جمیـع وتكـافؤ الفـرص االسـتثماریة امـام الصناعي ، والبیئة االستثماریة في دولة االمارات تتمیز بالتنافسـیة الحـادة 
نجد مثیال لها فـي  ال یمكن ان جذب االهم في االمارات هو المناطق الحرة التيالالشركات والمستثمرین ، وعامل 

قـــدمها للشـــركات ، واالعفـــاء الضـــریبي والســـرعة فـــي تلتـــي االـــدول المجـــاورة مـــن حیـــث البنیـــة التحتیـــة والخـــدمات 
الحصول على التراخیص التجاریة الفتتاح الشركات مقارنة باالسواق االخرى ، وعدم اشتراط وجود شریك اماراتي 

  مع المستثمرین االجانب . 
لقـــد تضـــافرت عوامـــل عـــدة بهـــارات یونـــاني) رئـــیس المجلـــس الهنـــدي لرجـــال االعمـــال والمهنـــین : وقـــال (
السیاســات االســتثماریة منهاهافــت الشــركات الهندیــة والعالمیــة علــى دولــة االمــارات العربیــة المتحــدة ســاهمت فــي ت

الخـدمات اللوجسـتیة والمـوانئ البنیـة التحتیـة الممیـزة وقطـاع الحرة كعامـل جـذب اساسـي لـدبي ، و  الرائعة والمناطق
  )1(والمطارات وشبكات الطرق و قطاع االتصاالت. 

                                                           
   www.alkhaless.ae/portal. 2013مركز الخلیج للدراسات، الخلیج االقتصادي،االمارات بیئة خصبة لالستثمارات االجنبیة ، دبي ،  )1(

http://www.alkhaless.ae/portal
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وذلــك مــن خــالل المراتــب المهمــة فــي المؤشــرات العالمیــة كمؤشــر  لالمــارات اریةالبیئــة االســتثمتفوقــت لقــد 
، لتنویع قاعدة االنتاجات العربیة االقتصادیة ، ومؤشر العولمة الذي یعكس الجهود التي بذلتها دولة االمار الحریة 

وجهود االصالح االقتصادي والهیكلي وتوسیع دور القطاع الخاص وقد استفادت الدولة من التدفقات االسـتثماریة 
  المباشرة لتحقیق معدالت نمو مرتفعة ومتواصلة. 

ات االســـتثماریة بالمراتـــب المهمـــة كـــون االمـــارات حققـــت نجاحـــالبنیـــة الرقمیـــة البیئـــة  جاهزیـــة وتـــوج مؤشـــر
عدیدة على مستوى تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت باسـتكمال وصـیانة وتحـدیث مرافـق البنیـة االساسـیة المادیـة 

ما جعلها واحدة من مواالجتماعیة من طرق وجسور وانفاق ومطارات وموانئ ومرافق عامة وتجهیز البنیة التحتیة 
  ارقى واحدث مرفق البنیة التحتیة . 

فــي تطــویر وتحســین ونشــر الخــدمات العامــة التعلیمیــة و الصــحیة ونوعیــة وبــذلت االمــارات جهــودا كبیــرة 
في التنمیة البشریة والمؤثرة على النمو القتصادي حیث حلت بمراتب مهمة ومتزایدة الحیاة وتحقق معدالت عالیة 

ات المتتالیــة ة التنافســیة لالقتصــاد و القفــز القــدر فــي مؤشــر التنمیــة البشــریة والجهــود االصــالحیة الهادفــة الــى تعزیــز 
والعزیمــة واالدارة التــي تقــود جهــود تلــك نحــو المراتــب االولــى فــي مؤشــر التنافســیة العــالمي ، وذلــك یعكــس الرغبــة 

هدفها واالستفادة من التطور السریع في كافة القطاعـات التـي تشـكل المحـاور الرئیسـیة والفرعیـة  الدولة في تحقیق
  . فهي ضمن االقتصادات القائمة على االبداع واالبتكار ،افسیة لتقریر التن

كونه یتمتع بقلة الفساد كون الفساد یـؤدي الـى لمؤشر الشفافیة (مدركات الفساد) خصوصیة لهذا البلد واعطى 
المشـاریع الالزمـة الطـالق التأثیر علـى البیئـة االسـتثماریة ویـنعكس علـى النمـو االقتصـادي وبسـبب سـهولة االجـراءات 

االســتثماریة ودینامیكیــة نظامهــا الضــریبي نظــرا لســهولة تــدفقها وضــالة حجمهــا وعــدم وجــود ایــة ضــریبة علــى اربــاح 
اضافة الى تحقیق المراتب المهمة في مؤشر الحصـول علـى  الشركات ، والسماح للمستثمر بالملكیة الكاملة للمشروع .

    في احتاللها لمراتب مهمة في مؤشر سهولة اداء انشطة االعمال . الكهرباء ، والتجارة عبر الحدود  والتي ساهمت 
ة تفــاؤل مــن خــالل مــا یشــهده اقتصــادها مــن معــدالت نمــو جیــدة ومؤشــرات اداء ذاالمــارات نافــلقــد شــكلت 

  ایجابیة في العدید من القطاعات مثل السیاحة والتجارة والخدمات. 
ومـــن هنـــا نجـــد ان جمیـــع المؤشـــرات شـــكلت بیئـــة اســـتثماریة ناجحـــة انعكســـت فـــي تأثیرهـــا وتحفیزهـــا للنمـــو 

) وذلــك واضــح علـى (نســبة التغیــر فـي النــاتج المحلــي 2014 – 2000االقتصـادي لهــذه الدولـة مــن خــالل المـدة (
  .االجمالي ونسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي المباشر) 

والتــي القـت بتاثیرهـا علـى هـذه الدولــة لبـات اسـعار الــنفط ولتـداعیات االزمـة المالیـة العالمیـة ولكـن یبقـى لتق
  . التي تعتبر من اكثر دول الخلیج انفتاحا على العالم الخارجي تاثیرا على النمو االقتصادي

ر االجنبـي نبهت منذ مرحلة مبكرة الى اهمیـة خلـق بیئـة اسـتثماریة جاذبـة ومشـجعة لالسـتثماتان االمارات 
قة مع احدث المتوافمن خالل االهتمام بعناصر االنتاج وتوفیر البنیة التحتیة والشبكات المتكاملة من االتصاالت 

التطبیقات التكنولوجیة في العالم ، فضال عن التسهیالت الالزمة لالستثمارات والمیزة التنافسیة واالمـن واالسـتقرار 
وجـــود المنـــاطق التجاریـــة الحـــرة ، لـــذلك نجحـــت فـــي اســـتقطاب  زیـــادة علـــى ،وانـــدماجها فـــي العولمـــة االقتصـــادیة 

  االستثمارات االجنبیة وما زالت تسعى الى خلق بیئة اكثر جاذبیة.
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  املبحث الثالث
تحفيز النمو االقتصادي يف بحتليل مؤشرات البيئة االستثمارية ودورها 

  مجهورية مصر العربية
دور االســتثمار المباشــر كمحــرك رئیســي لتحقیــق التنمیــة و النمــو االقتصــادي ، حرصــت فــي ضــوء تزایــد 

العدیـد  ذتقامت بسـن العدیـد مـن القـوانین واتخـ اذمصر على تهیئة البیئة المناسبة لجذب المزید من االستثمارات 
مزیــد مــن المزایــا ال، فقامــت بتعــدیل قــوانین االســتثمار ، بمــا یحقــق ةمالئمــ ةاســتثماری بیئــة ئــةتهیلمــن االجــراءات 

 ةمالئمـ ةاسـتثماری بیئـةالسـتثمار احـد العناصـر االساسـیة لتهیئـة اقـانون  نات الممنوحة للمستثمرین ، وُیعَّدوالضما
  لجذب المزید من االستثمارات االجنبیة المباشرة. 

تجــه االن الــى نمـط الســوق المفتــوح ممــا ادى الــى ، وهــو معــدَّةمصــري بــأطوار وانمـاط االقتصــاد اللقـد مــر 
اعــة والســیاحة وتحــویالت یعتمــد االقتصــاد المصــري بشــكل رئیســي علــى الزر و االســتثمارات االجنبیــة تــدفق زیــادة 

  لسویس واالعالم . االخارج و النفط والصناعات البتروكیمیاویة وعائدات قناة العاملین في 
 
1  )1( 
   

مــع بدایــة القــرن الحــادي والعشــرین بــدأت مصــر مرحلــة مــن مراحــل النهــوض بالصــناعة المصــریة ، ورفــع 
كامل یساهم في رفع الصادرات القدرة التنافسیة للمنتج المصري ، وتحدیث الصناعة المصریة في اطار برنامج مت

مام بفاعلیــة فــي االقتصــاد العــالمي ، باالضــافة الــى تــوفیر البیئــة االســتثماریة المالئمــة للنشــاط الصــناعي لالنضــ
  والتجاري لتشجیع القطاع الخاص لالضطالع بالدور الرئیسي في تحقیق التنمیة االقتصادیة. 

   
عي . حیث تسهم بنصیب كبیر الزراعة في مصر هي الدعامة االساسیة للبنیان االقتصادي واالجتما ُتعَّد

المختلفـة  ث التنمیة الشاملة وفي النهوض بالمجتمع وتزداد اهمیتهـا باعتبارهـا مهنـة یـرتبط بهـا وبأنشـطتهاافي احد
  والتصنیعي للزراعة.   يسواء في النشاط االنتاجي والتسویقسكان الاكثر من نصف عدد 

   
لبتـرول والغـاز الطبیعـي مقارنـة بـبعض الـدول اعلى الرغم من ضعف انتاجیة جمهوریة مصر العربیة مـن 

مشـتقات البترولیـة والغازیـة ، اال ان هنـاك طفـرة فـي المـن ارتفـاع معـدالت اسـتیراد ذلـك العربیة االخرى ، ویتضـح 
  مجال االكتشافات الجدیدة التي تبشر بمستقبل واعد للطاقة في مصر . 

  
                                                           

د. عــالء الــدین محمــد مــدین، اهــم مشــاكل ومســتقبل الزراعــة (مــا بــین النظــرة   www.wikipedia.orgالموســوعة الحــرة ، اقتصــاد مصــر  )1(
  )2013االقتصادیة والحلول في مصر ،البرنامج الثقافي لكلیة الزراعة، مصر ، 

http://www.wikipedia.org
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یعد قطـاع االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات مـن القطاعـات الرئیسـیة التـي تسـاهم فـي دفـع عجلـة التنمیـة 

. 2013/  2012خــالل الربــع الرابــع مــن  )% 4.8% و3.7(االقتصــادیة واالجتماعیــة ، بلــغ معــدل نمــو القطــاع 
علــى تنفیــذ عــدة مشــروعات فــي  2005المعلومــات التــي عقــدت عــام وتحــرص مصــر منــذ القمــة العالمیــة لمجتمــع 

اطــار تنمیــة المجتمــع المصــري ، وذلــك فــي محاولــة لعبــور الفجــوة الرقمیــة وتنفیــذ المشــروعات حیویــة فــي اطــار 
  لومات لتحقیق االهداف االنمائیة.استخدام االتصاالت وتكنولوجیا المع

 
للنقــد االجنبــي كمــا  المصــدر الــرئیسالقطاعــات االقتصــادیة فــي مصــر ألنــه یعــد قطــاع الســیاحة مــن اهــم 

ملیـار دوالر سـنویا بمـا یمثـل  )12.5(یجلـب لمصـر نحـو  اذیمثل هذا القطـاع مصـدرا رئیسـیا لالقتصـاد القـومي ، 
  فرصة عمل مباشرة وغیر مباشرة. ملیون )1.4 (ویستوعب االجمالي من الناتج المحلي )% 12(

   
الجهــود المبذولــة مــن قبــل الحكومــة المصــریة لتطــویر هــذا القطــاع ، حیــث ان المركــز هنــاك توجــه لتعمیــق 

ـــابع لـــه یســـاهم بـــاجراء  القـــومي لبحـــوث البنـــاء و االســـكان مـــن خـــالل عمـــل معهـــد التشـــیید وادارة المشـــروعات الت
ارات الفنیة في مجال هندسة التشیید وادارة المشروعات ونظم والدراسات العلمیة والتطبیقیة وتقدیم االستشاالبحاث 

الجــودة الشــاملة بهــدف تطــویر تكنولوجیــا التشــیید و البنــاء ورفــع كفــاءة ادارة المشــروعات ، باالضــافة الــى تعــدیل 
لجهـات الرسـمیة و الهیئـات االقلیمیـة والعمـل علـى االمؤثرة على صناعة التشیید والبناء بالمساهمة مـع التشریعات 

  تكامل هذه التشریعات على المستوى االقلیمي . 
  مقومات جذب االستثمارات اىل مصر  -2

مجموعة من العوامل التي تساهم في اجتـذاب االسـتثمارات االجنبیـة و تشـجیع االسـتثمارات المحلیـة  هناك
  تثماریة واهم هذه العوامل هي : ومجموع هذه العوامل تشكل مقومات للبیئة االس

   
عــد ملتقــى القــارات الــثالث اســیا ، افریقیــا واوربــا كمــا توجــد تتتمیــز مصــر بموقعهــا االســتراتیجي المهــم اذ 

السـویس التـي تعـد الممـر المـائي  ةامتدادات ساحلیة لمصر تطل علـى البحـر المتوسـط والبحـر االحمـر ووجـود قنـا
المهـــم الـــذي یـــربط بـــین تلـــك القـــارات ، ان هـــذا الموقـــع المتمیـــز یعـــد مـــن العوامـــل المهمـــة التـــي تســـاهم فـــي جـــذب 

وهـذا  )1(2014)ملیـون نسـمة لعـام  80.721لقد بلغ عدد السـكان فـي مصـر مایزیـد عـن( االستثمارات االجنبیة . 
ث عنها المستثمر االجنبي ألنه یوفر السوق الواسـعة التـي تزیـد مـن مسـتوى یعد عامال اخر من العوامل التي یبح

  )2( الطلب الكلي فضال عن توفر االیدي العاملة الرخیصة االجر التي تساهم في تخفیض التكالیف.
                                                           

  data.albankadwli.orgالبنك الدولي ، بیانات  (1)
االسكوا ، الشركات غیر الوطنیة فـي الـدول االعضـاء فـي االسـكوا مـع دراسـة حـالتي االمـارات العربیـة ومصـر ، االمـم المتحـدة ، نیویـورك ،  (2)

  .51، ص 2005
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ان برنامج الخصخصة الذي انتهجته مصـر ادى الـى تشـجیع القطـاع الخـاص وازدادت اهمیتـه مـن خـالل 
توســـیع القاعـــدة االنتاجیـــة الســـیما فـــي المجـــالین الصـــناعي و الزراعـــي وســـاهمت الخصخصـــة فـــي دعـــم سیاســـات 

التي تهـدف الـى تحریـر جهـاز االسـعار وتـرك العمـل لقـوى السـوق لتاخـذ صالح االقتصادي التي تبنتها مصر و اال
شكل شركات قابضة وقد استخدمت  دورها في توظیف وتعبئة الموارد االقتصادیة واعادة هیكلة القطاع العام على

   )1( بعض الوسائل واالجراءات لتحقیق اهداف الخصخصة اهمها
 تشجیع القطاع الخاص على الدخول بصفة مساهم في الشركات العامة . 

ـــة الحكومیـــة بـــین شـــركات القطـــاع العـــام وشـــركات القطـــاع الخـــاص لتحقیـــق الكفـــاءة االمســـاواة فـــي   -أ  لمعامل
 االقتصادیة . 

  فصل الملكیة عن االدارة.   -ب 
 

قــد ســاهم فــي تشــجیع  1995یولیــو 30بتــاریخ  (WTO)مــة التجــارة العالمیــة ان انضــمام مصــر الــى منظ
   )2( .مصراعیه امام المستثمرین االجانباالستثمارات االجنبیة وفتح الباب على 

  132004 
، وكان قـد صـدر القـانون رقـم ةلتهیئة البیئة االستثماریة الجید یعد االطار القانوني احد العناصر االساسیة

 1974لسـنة  43استثمار راس المال العربي والمنـاطق الحـرة ، ثـم صـدر القـانون رقـم  مجالفي  1971لسنة  65
وتــاله صــدور القــانون  1981لســنة  159وبعــد ذلــك جــاء القــانون رقــم  1977لســنة  32م تعدیلــه بالقــانون رقــم وتــ

بالقـانون رقـم بشان ضمانات وحـوافز االسـتثمار والـذي تـم تعدیلـه  1997لسنة  8ثم قانون رقم  1989لسنة  230
لــى جمیــع المســتثمرین ســواء كــانوا وقــد هــدف هــذا القــانون لتعــدیل وتیســیر اجــراءات االســتثمار ع 2004لســنة  13

  )3( مصریین او اجانب لتشجیع االستثمار والتغلب على معوقاته.
 

 
والهیئــة العامــة لســوق المــال وزارة قطــاع االعمــال العــام والهیئــة العامــة لالســتثمار والمنــاطق الحــرة  وهــي 

والهیئـة المصـریة للرقابـة علـى التـامین والهیئـة العامـة للرقابـة علـى التمویـل العقـاري وقــد والمجلـس االعلـى للتـامین 
المعوقات امـام المسـتثمرین وتفعیـل الـدور االساسـي وازالة  یةاالستثمار  البیئةاهداف هذه الوزارة في تحسین  حددت

                                                           
. 2، ص 2003،  ، مصــر د. مختــار حســن ، تحریــر االقتصــادیات العربیــة وتشــجیع االســتثمارات االجنبیــة ، صــحیفة االهــرام االقتصــادي (1)

www.goic,org.ae/goic  
، مصـر ، المجلـة المصـریة للتنمیـة والتخطـیط االجنبي الـى د. عبد المطلب عبد الحمید ، مدى فعالیة الحوافز الضریبیة في جذب االستثمار (2)

  .  19، ص 1998 مصر، ، 2العدد 
(3) Ebmassy of the united states of America : investment climate report , Egypt , 2004 , PP. 2 – 6 . 

http://www.goic,org.ae/goic
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للهیئة العامة لالستثمار في الترویج للمستثمر المحلي واالجنبي وایجاد الثقة بین المستثمر والحكومة وفـك تشـابك 
  )1( الحداث التدفق المامول في االستثمار االجنبي الى مصر. ةمالئم بیئةالقوانین المنظمة لمستثمرین لتهیئة 

 
اكثــــر جــــذبا ومحفــــزا  اوجعلهــــ ةاالســــتثماری البیئــــةبهــــدف تعزیــــز الثقــــة فــــي االقتصــــاد المصــــري وتحســــین  

جمیع طاعات االقتصادیة ویتیح الفرصة لیعمل هذا على تنشیط العدید من الق اذلالستثمارات االجنبیة والمحلیة ، 
مــن ســلع راســمالیة واالت ومعــدات وســلع وســطیة المســتثمرین وخاصــة االجانــب الدخــال كافــة مســتلزمات االنتــاج 

بتكـــالیف اقـــل وقـــد عـــالج هـــذا القـــرار تشـــوهات ضــــخمة بالتعریفـــة الجمركیـــة والتـــي كـــان ینـــتج عنهـــا الكثیـــر مــــن 
   )2( لكفاءة االقتصادیة.ة المواءمة بین الحمایة وادالبیروقراطیة ، كما راعت التعریفة الجدی

 

 الناتج احمللي االمجايل تحفيز بمؤشرات البيئة االستثمارية ودورها ثانيا: 
  يف مجهورية مصر العربية

جمهوریـة مصـر یئة االستثماریة وعالقتها بتحفیز النـاتج المحلـي االجمـالي فـي براسة مؤشرات المن اجل د
  -م تناول المؤشرات كالتالي:تسی العربیة 
1- Index Of Economic Freedom 
، حیـــث حلــــت  ) بحریـــة اقتصـــادیة ضـــعیفة2014 – 2000جمهوریـــة مصـــر العربیـــة للمـــدة ( ازتتـــام   
نقطـة وبنسـبة تغیـر سـنوي ) 51.7(دولة شملها التقریر وبتقیـیم  161من ضمن  2000عام عالمیا  112بالمرتبة 

  ) .28) والشكل (5% كما هو موضح في الجدول (5.4لناتج المحلي االجمالي بلغ ل
  
  
  
  
  

                                                           
.  28، ص 2005حســـــــــن عبـــــــــد المطلـــــــــب االســـــــــرج ، اســـــــــتراتیجیة تنمیـــــــــة االســـــــــتثمار االجنبـــــــــي المباشـــــــــر الـــــــــى مصـــــــــر ، مصـــــــــر ،  (1)

www.academia.edu    
  .31صمصدر سابق ، ال،  االسرج حسن عبد المطلب (2)

http://www.academia.edu
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  النمو االقتصادي في جمهوریة مصر العربیةعالقتها بو ) تحلیل مؤشرات البیئة االستثماریة 5جدول (

  السنة

  مؤشر العولمة كوف  مؤشر الحریة االقتصادیة
البنیة جاهزیة مؤشر 

  مؤشر التنافسیة العالمي  مؤشر التنمیة البشریة  الرقمیة
مؤشر الشفافیة (مدركات 

  الفساد)
مؤشر سهولة أداء 

  النمو االقتصادي  أنشطة االعمال

رتبة
ال

شر  
مؤ

ال
رتبة  

ال
شر  

مؤ
ال

رتبة  
ال

شر  
مؤ

ال
رتبة  

ال
شر  

مؤ
ال

رتبة  
ال

شر  
مؤ

ال
رتبة  

ال
شر  

مؤ
ال

رتبة  
ال

  

نسبة التغیر السنوي في الناتج 
  االجماليالمحلي 

نسبة التغیر السنوي في االستثمار 
  االجنبي االجمالي

2000  112  51.7          112  0.708      63  3.1    5.4   -  
2001  120  51.5  36  /  60   -  120  0.648      54  3.6    3.5  100  
2002  121  54.1  54  /  65   -  115  0.642      62  3.4    2.4   -68  
2003  104  55.3  46  /  65   -  120  0.648      70  3.3    3.2   -63  
2004  95  55.5  60  /  57   -  120  0.653      77  3.2    4.1  27  
2005  103  55.8  59  /  63   -  119  0.659      70  3.4  141  4.5  1567  
2006  128  53.2  45  63.34  77  3.4  111  0.702  63  4.1  70  3.3  141  6.8  100  
2007  127  54.4  64  54.18  63  3.7  112  0.708  77  4  105  2.9  165  7.1  20  
2008  85  59.2  64  55.15  76  3.8  112  0.708  81  4  115  2.8  126  7.2   -25  
2009  97  58  78  62.2  70  3.7  123  0.703  70  4  111  2.8  114  4.7   -44  
2010  94  59  68  61.33  74  3.8  101  0.620  81  4  98  3.1  106  5.1  20  
2011  96  59.1  76  59.92  79  3.8  113  0.644  94  3.9  112  2.9  94  1.8   -92  
2012  100  57.9  75  59.35  79  3.8  112  0.662  107  3.7  118  3.2  110  2.2  521  
2013  125  54.8  81  58.1  80  3.8  112  0.662  118  3.6  114  3.2  109  2.1   -67  
2014  135  52.9  85  57.2  91  3.7  110  0.682  119  3.6  94  3.7  128  2.3  /  

  :الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على المصدر :
1- James Gwartne, Robert Lawson, Economic freedom of the world Annual report, florida university, southern Methodist university (2000 – 2014). www.hertage.org  
2- Kof report of globalization (2006 – 2014) ,p2-3. www.wikipedia,org   
3- World economic forum. The global information technology report (2001 – 2014) ,p136-199-212 . 

 .483-130,ص)2014 – 2000برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: تقریر التنمیة البشریة نیویورك، ( -4
5- World economic forum. The global competitiveness report (2006 – 2014) ,p154-172. 
6- Transparency international the global coalition against corruption, corruption perception (2000 – 2014)  ). www.transparency.org 
7- Albank aldwli : doing business report (2005 -2014) ,p93-161-189. 

   data.albankadawli.orgالبنك الدولي ، بیانات نمو اجمالي الناتج المحلي  -8
   data.albankadawli.orgالبنك الدولي : مؤشرات االقتصاد والنمو ، االستثمار األجنبي المباشر  -9

 )2005 – 2001المؤسسة العربیة لضمان االستثمار: مناخ االستثمار في الدول العربیة ( - 10
  100× سنة األساس / سنة األساس مضروبا  –( / )عدم توفر بیانات ، تم استخراج نسبة التقریر السنوي سنة المقارنة  - 11

http://www.hertage.org
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لبـــــرامج  االصـــــالح تطبیـــــق اللنـــــاتج المحلـــــي االجمـــــالي الـــــى مواصـــــلة لویعــــزى هـــــذا التحســـــن فـــــي النمـــــو 
   )1(االستثمار.بالتجارة ، تحسین االطار التشریعي والمؤسسي الخاص  ریر تحتزاید اجراءات  ،االقتصادي

حیث حلت بالمرتبة  2008حققت جمهوریة مصر العربیة افضل مرتبة في مؤشر الحریة االقتصادیة عام 
، 40وبتقیــیم بلــغ ( )%7.2 (المحلــي االجمــالي بلــغنقطــة وبنســبة تغیــر ســنوي لنــاتج ) 59.2(عالمیــا وبتقیــیم  85
حقــــــوق  وهــــــي فــــــي المؤشــــــرات العشــــــر ) نقطــــــة 40،  50،  66،  69.9،  62.2،  60،2،  73،  90.8، 33

تأســیس االعمــال ، وضــع ســوق  حریــة، االنفــاق الحكــومي ،  ، السیاســات الضــریبیة، التحــرر مــن الفســادالملكیــة
العدیــد مــن  بفعــل تطبیــقعلــى التــوالي  العمــل ، الحریــة النقدیــة ، حریــة التجــارة ، حریــة االســتثمار ، الحریــة المالیــة

مــة اعتبــرت االصــالح مــن اولویاتهــا واحتلــت و كدیــد مــن الشــركات فــي ظــل حاالصــالحات والقیــام بخصخصــة الع
دولــة شــملها التقریــر ونســبة تغیــر ســنوي  179مــن ضــمن  2011طــة عــام نق)  59.1(عالمیــا وبتقیــیم  96المرتبــة 

علــــى مجمــــل  2011اثــــرت االضــــطرابات التــــي انــــدلعت فــــي ینــــایر اذ )% 1.8( لنــــاتج المحلــــي االجمــــالي بلــــغ ل
  االقتصاد المصري في ذلك العام.

  
  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

، اال ان مؤشــر الحریــة حات التحرریــة فــي االقتصــاد المصــريعجلــة االصــال وعلــى الــرغم مــن عــدم توقــف
) رصـــــد فـــــي تقریـــــره الســـــنوي لمؤشـــــر الحریـــــة Hertageاالقتصـــــادیة الصـــــادر عـــــن مؤسســـــة التـــــراث االمریكیـــــة (

عالمیـا مـن ضـمن  135تراجعا فـي مسـتوى الحریـة االقتصـادیة فـي مصـر لتحتـل المرتبـة  2014االقتصادیة لعام 
، 60.5،  45.7،  62.7 69.6،  85.6 ، 28.6،  20(وبتقیـیم نقطة .  52.9ملها التقریر وبتقییم دولة ش 178
ـــغ نقطـــة  )45،40 ، 71.4 ـــاتج المحلـــي االجمـــالي بل  للمؤشـــرات العشـــر المـــذكورة اعـــاله وبنســـبة تغیـــر ســـنوي للن

)2.3%(  .  

                                                           
  .9، ص 2000،  مصدر سابق،  2000المؤسسة العربیة لضمان االستثمار ، التقریر السنوي  (1)
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النظــام االقتصــادي ، وحكــم تاكــل الثقــة فــي فضــال عــن شــر فــي جمیــع مســتویات الحكومــة تالفســاد منان 
االجـراءات القضـائیة تمیـل ان تكـون مطولـة و مكلفـة ،  قر للغایة في جمیع انحـاء الـبالد كمـا انالقانون غیر مست

علـى اعلـى معـدالت الـدخل والضـریبة و ولـم تـتم حمایـة حقـوق الملكیـة علـى نحـو فعـال، وتخضع لضغوط سیاسـیة 
وتشــمل الضــرائب االخــرى ضــریبة االمــالك والضــریبة العامــة علــى المبیعــات ،  %) 25( الشــركات الفردیــة هــي 

ـــاتج المحلـــي االجمـــالي ، االنفـــاق الحكـــومي هـــو %) 13.8( العـــبء الضـــریبي الكلـــي هـــو  مـــن %) 32 (مـــن الن
وتبـاطئ االسـتثمارات بشـكل كبیـر  %) 9.3( ان متوسط التعریفة في مصر هي عالیـة نسـبیا االقتصاد المحلي . 

  )1( الوضع االقتصادي والسیاسي . بسبب
2- Index of Kof Globalization 

 2001جمهوریـة مصـر العربیــة مـن الــدول العربیـة االوائــل فـي دخـول مؤشــر العولمـة احتلــت فیـه عــام ان 
  . )% 3.5 (لناتج المحلي االجمالي بلغلدولة شملها التقریر وبنسبة تغیر سنوي  50 عالمیا من ضمن 36المرتبة 

ــنفط بهــذا العــام تراجعــا بنســبة وقــد   2000عــام )%  56.9(مقارنــة بارتفــاع نســبیه  )%14(ســجلت اســعار ال
بتاثیر ضعف النمو االقتصادي العالمي على الطلب النفط ومشتقاته ، و كانت اسعار الـنفط قـد شـهدت ارتفاعـا لمسـتوى 

دوالر  )15(ا عـــادت الـــى االنخفـــاض لمســـتوى هـــ، اال انمباشـــرة  2001دوالر للبرمیـــل بعـــد احـــداث ایلـــول ســـبتمبر  30
    )2( دوالر للبرمیل) 23.1(خالل العام حول  اوبك النفط اماتللبرمیل ، وكان معدل السعر الفوري لسلة خ

دولـة شـملها التقریـر  122مـن ضـمن  2007نقطـة عـام  )54.18( عالمیـا وبتقیـیم  64ثم احتلت المرتبـة 
لمحلي االجمالي بلغ لناتج ال)عالمیا وبنسبة تغیر سنوي  12،  91،  93بعولمة اقتصادیة ، اجتماعیة ، سیاسیة (

  .) 29) والشكل (5ح في الجدول (كما موض) % 7.1(

  
  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

                                                           
(1) Economic freedom of index 2014 www.hertage.org   

  .  12، ص 2001، الكویت ،  2001المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان لصادرات ، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة  (2)
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مجلـس الشـعب المصـري بشـكل نهـائي علـى  وافـق فقـد صعید االصـالحات التشـریعیة السیاسـیة ، علىاما 
یحظر استعمال الشعارات الدینیة في الدعایة االنتخابیـة ویقلـص مـن  الذيالحقوق السیاسیة قانون مباشرة  مشروع

   )1(لقضائي على االنتخابات.ااالشراف 
وشهد هذا العام ارتفاع االسـعار العالمیـة للـنفط والسـلع االساسـیة وزیـادة تحـویالت العـاملین فـي الخـارج ثـم 

،  109بعولمـة اقتصـادیة ، اجتماعیـة ، سیاسـیة (نقطـة ) 59.92(وبتقیـیم  2011عالمیـا عـام  76احتلت المرتبـة 
لنــــاتج لوبنســــبة تغیــــر ســــنوي   )2(الي) نقطــــة علــــى التــــو 93.56،  47.55،  49.01وبتقیــــیم ( عالمیــــا)16،  110

  . )% 1.8( حلي االجمالي  بلغ مال
ة االنتفاضـتمثلت في موجة مـن  واستثنائیة تسارعةیة مصر العربیة احداث سیاسیة ، مشهدت جمهور كما 

اجـــراء انتخابـــات برلمانیـــة  تة السیاســـیة الحاكمـــة ، وشـــهدرت عـــن تغییـــر فـــي القیـــادعبي التـــي اســـفوالحـــراك الشـــ
   )3( وتعدیالت بالدستور والقوانین السیاسیة المهمة.

نقطة بعولمة ) 57.2(وبتقییم  2014دولة شملها التقریر عام 207) عالمیا من ضمن 85وحلت بالمرتبة (
نــــاتج المحلــــي االجمــــالي بلــــغ )عالمیــــا وبنســــبة تغیــــر ســــنوي لل124،120،10تصــــادیة، اجتماعیــــة ، سیاســــیة (اق
)2.3%(.  

لهـا وكـان تحسـن فـي االداء االمنـي واالسـتقرار المجتمعـي وتالشـي ظـاهرة الوقفـات االحتجاجیـة كما ظهـر 
بـــدا یتعـــافى تـــدریجیا مـــن حالـــة الركـــود النمـــو كمـــا ان اد المصـــري نحـــو الصـــعود تـــأثیرا ایجابیـــا علـــى اداء االقتصـــ

  .2013یونیو  30، ثورة  2011ینایر  25لتي اعقبت ثورة اصابته خالل المدة ا الذيواالنكماش 
   
3 - Index Of Digital Infrastructure Readines

راتـــب تراوحـــت مـــا بـــین الحـــد االدنـــى ) م2014 – 2001لعربیـــة مـــا بـــین المـــدة (ااحتلـــت جمهوریـــة مصـــر 
نــاتج المحلــي االجمــالي لونســبة تغیــر ســنوي ل 2004دولــة شــملها التقریــر عــام  104عالمیــا ضــمن ) 57الفضــل (ا

دولـــة شـــملها التقریـــري  148عالمیـــا مـــن ضـــمن  91حلـــت بالمرتبـــة  اذ 2014القصـــى عـــام اوالحـــد )% 4.1(بلـــغ 
  .)في الناتج المحلي االجمالي% 2.3( نقطة ونسبة تغیر سنوي بلغ) 3.7(وبتقییم 

  
  
  
  
  

                                                           
  . 21، مصدر سابق ، ص 2007 في الدول العربیة ، تقریر مناخ االستثمارالعربیة لضمان االستثمارسسة المؤ  (1)
  )3-2( رقم الملحق انظر(2)
  .18، مصدر سابق ، ص 2011 في الدول العربیة االستثمار مناخ المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ، تقریر (3)
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  .) 30(والشكل )5( موضح في الجدولكما  

  
  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

عالمیـــا مـــن ضـــمن  74لتحتـــل جمهوریـــة مصـــر العربیـــة فیـــه المرتبـــة  2010ومـــا بـــین المـــدتین حـــل عـــام 
  . )% 5.1(لناتج المحلي االجمالي بلغ لنقطة وبنسبة تغیر سنوي  3.8دولة شملها التقریر وبتقییم 142

ة واســــتكملت انشـــاء قواعــــد خـــدمات الحكومــــة االلكترونیـــ وتعزیــــزواصـــلت مصـــر فــــي ذلـــك العــــام تطـــویر 
، ممــا ســاعد علــى توحیــد البیانــات االساســیة للمــواطن والمســتثمر وســهولة تبادلهــا وتــوفیر معلومــات دقیقــة البیانــات

 2010 (تطـویر الخـدمات الحكومیـة وذلـك مـن خـالل خطـة عمـل كما عملت علـى ومحدثة تساعد متخذي القرار 
اســتمرار تطبیــق مشــروع نشــر ودعــم وســائل و التــي تســتهدف تطــویر بوابــة خــدمات الحكومــة المصــریة،  )2012 –

الســـیما بعـــد صـــدور قـــرار وزیـــر المالیـــة بقبـــول المـــدفوعات االلكترونیـــة بالحكومـــة ، وتطـــویر و الســـداد االلكترونـــي 
مـــن خـــالل مشـــروع للمـــواطنین مـــن االدارة المحلیـــة بالمحافظـــات ، وتطـــویر خـــدمات المحـــاكم  الخـــدمات المقدمـــة

، تطـــویر خـــدمات التعلـــیم ، واســـتبدال نظـــام ورفـــع كفـــاءة العنصـــر البشـــري  المنشـــآتمتكامـــل یهـــدف الـــى تطـــویر 
شاء الشركات الكترونیا التنسیق الیدوي بالتنسیق االلكتروني للقبول بالجامعات ، ادارة خدمات االستثمار واتاحة ان

ء البوابـات عن طریق موقع الهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحـرة، تطـویر خـدمات حجـز التـذاكر الكترونیـا وبنـا
، كمــــا قامـــت هیئــــة تنمیــــة صـــناعة تكنولوجیــــا المعلومــــات بمـــنح تــــرخیص اصــــدار شــــهادات االلكترونیـــة للــــوزارات

اســــتخدام التوقیــــع االلكترونــــي بــــین التطبیقــــات الحكومیــــة ومســــتخدمیها وتفعیــــل للــــوزارات ، التصــــدیق االلكترونــــي 
وتطبیــق  حزمــة مــن القــوانین مــن بینهــا حمایــة البیانــات وتــامین القضــاء االلكترونــي والجریمــة المعلوماتیــة ، امــا 

  )1( التعلیم االلكتروني والتعلیم عن بعد فقد شهد تطورات الحقة في جمهوریة مصر العربیة.
  

                                                           
 - 147، ص مصــدر ســابق،  2010لــدول العربیــة ا الســتثمار وائتمــان الصــادرات ، تقریــر منــاخ االســتثمار فــي المؤسســة العربیــة لضــمان  (1)
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ونســـبة تغیـــر لنـــاتج بلـــغ  2014عـــام ) 3.7(عالمیـــا وبتقیـــیم  91دولـــة احتلـــت المرتبـــة  148ومـــن ضـــمن  
افریقیـا مصر واحـدة مـن اسـواق االنترنیـت االكثـر نمـوا فـي فان . وعلى الرغم من بعض القیود الرقابیة ، )2.3%(

  من حیث عدد المستخدمین .
،  2011وجیــزة فــي بدایــة االزمـة السیاســیة فــي الــبالد عــام  لمــدةفقـط  كــان نمــو عــدد المشــتركین تبـاطؤان 

  .  2014والمركز السابع عام  2003ولكنها احتلت المركز الرابع بین البلدان االفریقیة في الجاهزیة الشبكیة عام 
لهواتــف الثابتــة فــي افریقیــا والمنطقــة العربیــة مــع شــركة االتصــاالت الحالیــة التــي تــم ل اوتمتلــك مصــر ســوق

   )1( تها جزئیا من خالل االكتتاب العام.خصخص
 
4- Index of Humman Development 

مصــر قــد تمیــزت بتنمیــة بشــریة متوســطة وذلــك مــن خــالل مراتبهــا كانــت ) 2014 – 2000خــالل المــدة (
مـن ضـمن  2000) عالمیـا عـام 112حلـت فـي المرتبـة (فقـد في مؤشر التنمیة البشـریة .  حسبتوالتقییمات التي 

كمـا  )%5.4( نقطة ونسبة تغیر سنوي في الناتج المحلي االجمـالي بلـغ  0.708یر وبتقییم دولة شملها التقر 150
  .) 31) و الجدول (5موضح في الشكل (

  
  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

عملهـا بشـان تحـدیث وتطـویر مؤسسـات التعلـیم بذلت الحكومة جهودا حثیثة خالل العام لتنفیذ برنـامج لقد 
فعــا لحركـة التقــدم ، فقـد انشــات الحكومــة وزارة اومراكـز البحــوث ، وتطـویر اداء الجهــاز الحكـومي لیكــون میسـرا ود

                                                           
www.budde.com-.  2014) ، 13بیتــــــــر النـــــــــج ، مصـــــــــر ، االتصـــــــــاالت ، موبایـــــــــل ، النطـــــــــاق العـــــــــریض التوقعـــــــــات الطبعـــــــــة ( )1(
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 )1( االتصاالت لتاهیل المـوارد البشـریة بشـكل یتناسـب مـع متطلبـات ثـورة المعلومـات والتعـایش معهـا واالفـادة منهـا.
دولــة شـملها التقریــر وبنســبة  169نقطــة مــن ضـمن ) 0.620(وبتقیـیم  2010) عالمیـا عــام 101ة (وحلـت بالمرتبــ
دولــة 187ضــمن  2014) عالمیــا عــام 110وبالمرتبــة () %5.1 (بلــغفــي النــاتج المحلــي االجمــالي تغیــر ســنوي 

  .  )%2.3(ر سنوي بلغ نقطة وبنسبة تغی0.682ریر وبتقییم شملها التق
في رفع معدالت النمو االقتصادي نتیجة للعالقة بین االنتاجیة والنمـو  مهمادورا  تؤديان التنمیة البشریة 

 وهي: )2(ور في العناصر الرئیسیة للنهوض بهافي حالة مصر یوجد قصو االقتصادي. 

وامـل ثالثـة ع علـى ي عـدد السـكان فـي اي دولـةاولها : المشكلة السكانیة حیث یتوقف معـدل الزیـادة او الـنقص فـ
سـنة فــي 15نسـبة السـكان الــذین هـم اقـل مــن حیـث تبلــغ (معـدل الخصــوبة ، معـدل الوفیـات ، معــدل الهجـرة)  هـي

وذلك یمثل عبئا على المجتمع النهـا فئـة معالـة ومسـتهلكة ، حیـث تكمـن خطـورة المشـكلة  ) %38(مصر حوالي 
االرض الزراعیــــة ، و مــــة ، الســــكانیة فــــي اثــــر تزایــــد الســــكان علــــى معــــدالت االدخــــار ، واثــــره علــــى الخــــدمات العا

  العالقات االجتماعیة. و 
ر اعــداد القــوى العاملــة التــي تســتطیع ان تواجــه نظــام التعلــیم العــالي فــي مصــ ورمقــدثانیــا : مشــكلة التعلــیم لــیس ب

  سوق العمل ، خاصة وان العالم یشهد حالیا ثورة هائلة في التكنولوجیا والمعلومات والتقدم العلمي . 
النسـبة اال ان وجـود تلـك ) % 30 (على الرغم انخفـاض نسـبة االمیـة فـي مصـر الـى حـواليفثالثا : مشكلة االمیة 

  قیدا خطیرا على زیادة االنتاجیة في االقتصاد .  ُیعَّدفي مصر 

حیــث ارتفــاع كثافــة الطــالب فــي الفصــول وانتشــار ظــاهرة الــدروس الخصوصــیة ، مشــكلة التعلــیم االســاس رابعــا : 
  مؤشر على افتقار الجودة في نظام التعلیم .  هوو 

ج بـدال مـن الوقایـة علـى الـرغم مـن ان الالنظام الصـحي فـي مصـر یعتمـد علـى العـمشكلة الصحة ، ان : خامسا 
المشــاكل الصــحیة الرئیســة فــي مصــر تتمثــل امــا فــي الماكــل او المســكن ، وارتفــاع تكــالیف العــالج الخــاص ممــا 

  ى الخدمات الصحیة الحكومیة . یؤدي الى زیادة الضغط عل
یمثـــل الفقـــر فـــي مصـــر اخطـــر مشـــاكل التنمیـــة البشـــریة فیهـــا ، والعقبـــة الرئیســـة امـــام ، اذ سادســـا : مشـــكلة الفقـــر 

، تقریبـــااالســـتثمار البشـــري ورفـــع معـــدالت االنمـــو االقتصـــادي ، والفقـــر فـــي مصـــر یـــؤثر علـــى حیـــاة ربـــع الســـكان 
ذات اجـور منخفضـة ، او متعطلـون امیـون ، وهـذا یعطـي مؤشـر علـى  ملون في انشطة هامشیةیع الذینوخاصة 

هذا ال یعني ان مصر لم تحقق تحسنا بل شهدت تطـورات فـي برنـامج االصـالح مدى ارتباط الفقر بالتعلیم ولكن 
  . میة البشریة على النمو االقتصادياالقتصادي و االجتماعي والسیاسي اذن هناك تأثیر متوسط لمؤشر التن

  
  
  

                                                           
  .278، صمصدر سابق ،  2000المؤسسة العربیة لضمان االستثمار ، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة  (1)
ـــى الموقـــع االلكترونـــي  2015،  ، مصـــر شـــریف شـــعبان مبـــروك : التنمیـــة البشـــریة فـــي مصـــر والعـــالم ، مؤسســـة االهـــرام الرقمـــي  (2) . عل

www.digital.ahram.org  

http://www.digital.ahram.org


 
 

125 

5- Index Of Global Competitiveness 
ي مؤشـر عالمیـا فـ41. المرتبة  عدَّة) حلت جمهوریة مصر العربیة بمراتب 2014 – 2000خالل المدة (

وبنسـبة   )1(دولـة75من ضـمن ) 2000 – 2001(في مؤشر االعمال التنافسیة عام و عالمیا 39، لتنافسي االنمو 
دولــة  122نفطــة مــن ضــمن 4عالمیــا وبتقیــیم 63ثــم حلــت بالمرتبــة  )%5.4(تغیــر للنــاتج المحلــي االجمــالي بلــغ 

. بفضـــل االرتفـــاع )% 6.8 (وبنســـبة تغیـــر ســـنوي لنـــاتج المحلـــي االجمـــالي بلـــغ 2006 – 2007شـــملها تقریـــر 
وتحـــویالت العـــاملین فـــي الخـــارج ومشـــاریع لملمـــوس للصـــادرات ، والمـــداخیل الجیـــدة المتاتیـــة مـــن قنـــاة الســـویس ا

  االستثمار في الخارج التي ساهمت في تسریع النمو. 
عالمیـــا 81) الـــذي حلـــت فیـــه مصـــر بالمرتبـــة 2010 – 2011ثــم بـــدء التراجـــع فـــي المراتـــب وفقـــا لتقریـــر (

تراجعـت الـى ثـم  .)%5.1(دولـة وبنسـبة تغیـر سـوي لنـاتج المحلـي االجمـالي  139نقطـة مـن ضـمن  4.0وبتقیـیم 
 2014) (2012 – 2013() 2011 – 2012ریر التنافسیة العالمي (اعالمیا وفقا لتق 118،  107،  94المرتبة 

. وبالمرتبــة علــى التــوالي) % 2.1% ، 2.2% ، 1.8( لنــاتج المحلــي االجمــالي لوبنســبة تغیــر ســنوي  )2013 –
نقطــة وبنســبة تغیــر ســنوي لنــاتج  3.6یم وبتقیــ 2014 – 2015دولــة شــملها التقریــر 144عالمیــا مــن ضــمن 119

لـك العـام تـدهور اداءهـا فـي معظـم الركـائز االثنـى عشـر ذشـهدت مصـر فـي  اذ .) %2.3(المحلي االجمالي بلغ 
تعلــیم هــي البنیــة التحتیــة ، المنــاخ االقتصــادي والكلــي ، الصــحة و التعلــیم االساســي والو لمؤشـر التنافســیة العــالمي 
وتطبیـــق لعمـــل ، تطـــور ســـوق المـــال ، االســـتعداد لتبنـــى اســـوق  ةســـوق الســـلع ، كفـــاءالعـــالي والتـــدریب ، كفـــاءة 

االبتكار والمؤسسات مما ادى لحصـولها علـى نقـاط اقـل فـي هـذه  نولوجیا الحدیثة ، حجم السوق تطوراالعمالالتك
  .)32) والشكل(5لجدول(كما في ادولة. 144من ضمن  119الركائز وتراجعها الى المرتبة 

  
  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

                                                           
(1)world economic forum the global competitiveness report   ,2000,  P11  
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، العنف  143وابرز التقریر نقاط الضعف في مؤشرات (المتطلبات االساسیة) وهي (االرهاب في المرتبة 
، تــدني جــودة البنیــة  136، اهــدار االنفــاق الحكــومي  136، انخفــاض فعالیــة مجــالس االدارات  137و الجریمــة 
صــادیة الكلیــة ومنهــا عجــز الموازنــة ، واالخــتالالت االقت 121، وعــدم اســتدامة امــدادات الكهربــاء  125االساســیة 

  .  142العامة للدولة في المركز 
هذا العام ایضا نقاط ضعف فـي مؤشـر (تطـور االعمـال و االبتكـار ، مـن حیـث انخفـاض جـودة  هرتظو 

، وانخفــاض 133، و تــدني انفــاق الشــركات علــى البحــث و التطــویر  135مؤسســات البحــث العلمــي فــي المرتبــة 
 . )1( 133لمرتبة االتعاون بین الجامعات والصناعة في البحث والتطویر في 

المنافســـة خاصـــة فـــي القطاعـــات  تعزیـــزاهـــم مـــا وجـــه الـــى مصـــر مـــن اجـــل تحســـین ادائهـــا ضـــرورة  ان
االســـتراتیجیة بازالـــة عوائـــق الـــدخول الـــى االســـواق وزیـــادة مرونـــة اســـواق العمـــل كـــربط االجـــر باالنتاجیـــة وتـــوفیر 

انه ال یمكـن االدارت االحترافیة ، ورفع كفاءة المؤسسات العامة وذلك عن طریق فصل الملكیة عن االدارة ، كما 
فســیة بــدون اصــالح االخــتالالت االقتصــادیة الكلیــة ، ال ســیما عجــز الموازنــة وتفــاقم زیــز التنازیــادة االنتاجیــة وتع

تأثیر متوسط لمؤشر التنافسیة العالمي على نمو الناتج كان هناك اذن  الدین العام واستمرار الضغوط التضخمیة.
  المحلي االجمالي.

6-  
Index Of Transparency (Corruption Perception) 

لثقــافي و االجتمــاعي والقــانوني ، ومــن االفســاد ظــاهرة تتعــدد جوانــب تشخیصــها السیاســي واالقتصــادي ، و 
  الصعب اختزال ظاهرة الفساد في عامل بعینه او حتى مجموعة من العوامل بعینها . 

 63فـي ذلـك المؤشـر حیـث حلـت بالمرتبـة  مراتـب عـدَّةاحتلـت مصـر ) 2014 – 2000خالل المـدة مـن (ف
نقطــة وبنســبة تغیــر ســنوي فــي النــاتج المحلــي 3.1وبتقیــیم  2000دولــة شــملها التقریــر لعــام 90عالمیــا مــن ضــمن 

  .) 33) والشكل (5جدول(لضح في او % كما هو م5.4االجمالي بلغ 

                                                           
(1) the global competitiveness report (2014 – 2015). P172 – 173 .  
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  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

نقطة وبنسبة  3.4دولة شملها التقریر وتقییم  159عالمیا من ضمن  70حلت بالمرتبة   2005وفي عام 
  % . 4.5تغیر سنوي في الناتج المحلي االجمالي بلغ 

نقطـة وبنسـبة تغیـر  2.8دولـة شـملها التقریـر وبتقیـیم  180من ضمن  2009عالمیا عام  )111والمرتبة (
  .  )%4.7(لغ سنوي لناتج المحلي االجمالي ب

، لهـا دورا كبیـرا فـي انتشـار الفسـادهناك العدید من العیـوب فـي نظـم االدارة العامـة فـي مصـر والتـي كـان و 
ؤولیة والقائهـا فعدم تحدید المهام والواجبات بدقة في الجهـات الحكومیـة اعطـى الفرصـة للكثیـرین للتهـرب مـن المسـ

بیروقراطیــة الحكومیــة وتعقــد االجــراءات دفــع الكثیــرین الــى اللجــوء الــى الرشــوة لتســهیل لاعلــى االخــرین ، كمــا ان 
اعمالهم واعطى لبعض الموظفین الفرصة البتزاز المواطنین. اضف الـى ذلـك ضـعف الرقابـة الذاتیـة فـي االجهـزة 

یبـرر لنفسـه  بعضـهم النزاهـة جعـلو الحكومیة وانخفاض المرتبات و االجور وسـوء توزیعهـا وعـدم ربطهـا بالكفـاءة  
وجه حق الحصول على الرشاوي ، و المركزیة الفردیة وعدم الشفافیة فـي ادارة الشـان العـام ، وصـعوبة فهـم بدون 

        )1( الموازنة العامة اضعف الرقابة الشعبیة على موارد المال العام وسبل انفاقه.

علـى التـوالي  2014،  2013امي عـنقطـة ل 3.7،  3.2عالمیـا وبتقیـیم  94،  114احتلت المرتبـة لقد و   
  . )% 2.3% ، 2.1(وبنسبة تغیر سنوي لناتج المحلي االجمالي بلغ 

مسـتوى الفسـاد  السـیطرة علـى  وقفسابق  في وقت حمن تتابع رؤوس الحكم بها لم تفلان الدولة المصریة 
  (مدركات الفساد)على النمو االقتصادي.ولذلك كان هناك تأثیر سلبي لمؤشر الشفافیة داخل قطاعاتها المختلفة. 

ان مكافحــة الفســـاد تعتمـــد فـــي المقـــام االول علـــى تــدریب القـــادة علـــى المكافحـــة وبنـــاء القـــدرات المناهضـــة 
    )2( للفساد والتواصل مع الشبكات على المستوى الدولي واالقلیمي.

                                                           
  www.,oheet.com 2014، د في مصر ، شبكة االعالم العربیة ، مصر د. عادل عامرة كیفیة مواجهة الفسا )1(
   www.ahram.org 2014لمیاء عالوي : مؤشرات الیوم العالمي لمكافحة الفساد  )2(

3.1

3.6
3.4 3.3 3.2

3.4 3.3

2.9

2.8 2.8
3.1

2.9
3.2 3.2

3.7

5.4

3.5

2.4

3.2

4.1
4.5

6.8

7.1 7.2

4.7

5.1

1.8
2.2 2.1 2.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

لي
جما

اال
ي 
حل
الم

ج 
نات
 ال
في

ي 
نو
لس

ر ا
تغی

 ال
سبة

ن
 

شر
مؤ

ال

السنوات

نسبة (والناتج المحلي اإلجمالي )  مدركات الفساد(یوضح مؤشر الشفافیة ) 33(شكل بیاني 
)2014–2000(في جمھوریة مصر العربیة للمدة ) التغیر السنوي

المؤشر
نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي

http://www.,oheet.com
http://www.ahram.org


 
 

128 

مسـتوى ییم للفسـاد وبـرامج مكافحتـه علـى هناك ثورة في الجهود النظامیة للرصد والقیاس والتشخیص والتقو 
الرغم من وطاة اوضاع الفساد فیها فان حكومات الدول العربیة ومنها مصر مـدعوة العربیة ، وعلى دول المنطقة 

كیـة الموضـوعیة لقیـاس مـدى اسـتفحال الفسـاد فیهـا كـي تـاتي رالى اعتمـاد الدراسـات العلمیـة لتطـویر المنـاهج االدا
لمكافحـة فیهـا  لمـدركات الفسـاد اقـرب الـى الواقـع ومترجمـة لمـدى صـحة التشـریعات المعتمـدة المقارنات بـین الـدول

تحتـاج مكافحـة بنـاء علـى ذلـك و ، الفساد وتهیئة االجواء المناسبة للبرلمانین وللمواطنین من العمـل علـى انجاحهـا 
لدولیـة فـي القیـاس ارات علـى الخبـ ددة الجوانب تبنىیمیة متعتنظالفساد في دول المنطقة العربیة الى جهود بحثیة 

التشخیص والتقییم للفساد و النزاهة والبعاد منظومة الحكم الصالح المرتبطة بهما ، كما ان هناك حاجة والتحلیل و 
لتشـخیص والتقیـیم لظـواهر اماسة الى بناء مقاییس ومناهج بحثیة تستطیع ان تقدم نتائج یمكن التعویل علیها في 

   )1( وتوجیه برامج االصالح ومؤسسات المكافحة وتقییم نتائجها وفاعلیتها.وانماط الفساد 
وفـي دراســة حـول تــأثیر الفسـاد علــى النمـو االقتصــادي تبـین ان الفســاد یـؤثر ســلبا علـى النمــو االقتصــادي 

جیدة یكون المؤسسات ففي البلدان التي لدیها مؤسسات  الى اخر تبعا لتباین نوعیةوان هذا التأثیر یتباین من بلد 
التأثیر السلبي للفساد قلیال ، في حین یكون التأثیر اكبر في البلدان ذات المؤسسات الضعیفة كما وجد ان الفساد 

  )2( یعد المتغیر االكثر اهمیة في التأثیر في النمو االقتصادي في الدول ذات المؤسسات الضعیفة.
7- Index Of the ease of doing business  
) لـت تحاحیـث  ،هعربیة في ذلك المؤشر بمراتـب عـدَّ ) حلت جمهوریة مصر ال2014 – 2005خالل المدة

دولـة  175عالمیـا مـن ضـمن 165هـيللمـدة المـذكورة مصـر الحد االقصى من المراتب التي وصـلتها  2007عام 
،  118، 159،  141،  144،  169،  125(یـة لمؤشـرات العشـرة الفرع االتیـةنالت المراتب  اذشملها التقریر . 

، تســـجیل ل مـــع التـــراخیص ، توظیـــف العـــاملینمـــ) عالمیـــا هـــي (بـــدء المشـــروع ، التعا120،  157،  83،  144
العقـود ،  لضرائب ، التجارة عبر الحـدود ، تنفیـذالممتلكات ، الحصول على االئتمان ، حمایة المستثمرین ، دفع ا

  .اغالق المشروع) على التوالي
لالصالحات في مؤشر ممارسة انشطة االعمال في  ةمتصدر في ذلك العام من افضل عشرة بلدان  عدَّتو 

بــدء المشــروع ، التعامــل مــع التــراخیص ، تســجیل الممتلكــات ، الحصــول علــى االئتمــان ، التجــارة عبــر الحــدود ، 
عالمیـا مـن ضـمن  94بالمرتبـة  % وحلـت7.1لناتج المحلي االجمالي بلـغ لاغالق المشروع ، وبنسبة تغیر سنوي 

حلـــت المؤشـــرات  اذ،  هوتمثـــل الحـــد االدنـــى واالفضـــل خـــالل المـــدة اعـــال 2011دولـــة شـــملها التقریـــر لعـــام  183
عالمیــا فــي بــدء المشــروع ،  131، 143،  21،  136،  74،  72،  93،  154،  18الفرعیــة بالمرتــب التالیــة 

لحصــول علــى االئتمــان ، حمایــة المســتثمرین ، دفــع الضــرائب ، التعامــل مــع التــراخیص ، تســجیل الممتلكــات ، ا
هـذا تخفـیض التكلفـة الالزمـة لبـدء تـم فـي  اذالتجارة عبر الحدود ، تنفیذ العقود ،  اغالق المشروع على التوالي . 

                                                           
  www.transparency.org/research 2012افیة العالمیة ، منظمة الشف 2012مؤشر مدركات الفساد للعام  )1(

تنمیـة الرافــدین ، العــدد  مجلــة د. مفیـد ذنــون یـونس ، عــدنان دهـام احمــد : اثـر الفســاد فـي النمــو االقتصــادي فـي ظــل تبـاین مؤسســة الحكـم ، (2)
 .199 – 187، ص 2012ل ، العراق ، جامعة الموص ، 34، مجلد  109

http://www.transparency.org/research
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النشـــاط التجـــاري ، تســـهیل التجـــارة عبـــر الحـــدود عـــن طریـــق تطبیـــق نظـــام الكترونـــي لتقـــدیم مســـتندات التصـــدیر 
دة التصـــدیر و جـــراءات التخلـــیص الجمركـــي وتخفـــیض مـــمرافـــق مینـــاء االســـكندریة وتســـریع اتطـــور یراد ، تواالســـ

لقـــانوني للمشـــروع، تســـریع عملیـــة اســـتخراج اكیـــان الاالســـتیراد ، الغـــاء الحـــد االدنـــى لـــراس المـــال الـــالزم لتأســـیس 
سـجالت المكاتـب  تغطیـةات ، توسـیع نطـاق لموافقـاالعمل بنظام النافذة الشاملة للحصول على و تراخیص البناء ، 

ت المتعلقــة بــالعقود ، الغــاء الرســوم القضــائیة ، ، تســهیل االخاصــة ، انشــاء محــاكم تجاریــة لتســریع تســویة النزاعــ
 ینـایرشـكلت اضـطرابات  اذ) % 1.8(تغیر سنوي لناتج المحلي االجمـالي بلـغ  ةنسببو  )1(اجراءات تسجیل الملكیة

دولـة  189مـن ضـمن  2014عالمیـا عـام  128وحلـت بالمرتبـة  علـى النمـو االقتصـادي. كبیـرتـأثیر  2011عام 
،  147،  86،  105،  105،  149،  50الفرعیــــة بالمراتــــب ( عشــــرة لحیــــث حلــــت المؤشــــرات اشــــملها التقریــــر 

 الحصــول علــى الكهربــاء،) عالمیــا فــي مؤشــر بــدء المشــروع ، التعامــل مــع التــراخیص ،146،  156،  83، 148
تسجیل الممتلكات ، الحصول على االئتمان ، حمایـة المسـتثمرین ، دفـع الضـرائب ، التجـارة عبـر الحـدود ، تنفیـذ 

  العقود ،  اغالق المشروع على التوالي . 
) فـــي مؤشـــر بـــدء المشـــروع بســـبب تقلـــیص الحكومـــة المصـــریة للوقـــت و 50مرتبـــة (احتلـــت مصـــر الكمـــا 

ال اضـــافة الــى الحــد مــن الرســـوم الغــاء شــرط الحـــد االدنــى لــراس المــ اریــة والتكلفــة الالزمــین لبــدء االنشـــطة التج
  . ةالواحد النافذةالقانونیة المفروضة و تبسیط نشر االعالن الرسمي وتحسین خدمة 

التجـارة عبـر الحـدود ذلـك یرجـع الـى اتخـاذ عـدة قـرارات محفـزة فـي  بـدء في مؤشر 83احتاللها المرتبة ان 
فــان لهــذا المؤشــر  ومــن هنــا. ) % 2.3 (لنــاتج المحلــي االجمــالي بلــغلســبة تغیــر ســنوي تنشــیط هــذا المؤشــر . وبن

  .تأثیر ضعیف على النمو االقتصادي
 


 

یمثــل االســتثمار االجنبــي المباشــر فــي مصــر محــورا اساســیا مــن محــاور التنمیــة فــي مختلــف القطاعــات ، 
المثــل لتوظیــف االمكانــات والطاقــات التــي تســتطیع مصــر عــن طریقهــا تحقیــق التنمیــة بمــا انظــرا لكونــه االســلوب 

  تقدمة . وبخاصة في مجال الصناعات التكنولوجیة الم ةیواكب التحدیات العالمیة المعاصر 
وقد حرصت الحكومة المصریة على تهیئة البیئة المناسبة من خالل ازالة عوائق االسـتثمار وتـوفیر البیئـة 

  .  ةاالساسیة المالئمة لتدفق االستثمارات الضخمة ، وفیما یلي تحلیل لمؤشرات البیئة االستثماری
1  Index Of Economic Freedom 

ریـة مصـر العربیـة مراتـب متعـددة وامتـازت بحریـة اقتصـادیة و ) احتلت جمه2013 – 2000خالل المدة (
دولــة شـــملها التقریـــر لعـــام  161نقطــة مـــن ضـــمن )  51.5(عالمیـــا وبتقیـــیم  120احتلـــت المرتبــة  فقـــد ، ضــعیفة

                                                           
 .170، ص 2011، الكویت ،  2011المؤسسة العربیة لضمان االستثمار و ائتمان لصادرات ، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة ،  (1)
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جنبـــي المباشـــر بلـــغ ملیـــار دوالر وبنســـبة تغیـــر ســـنوي فـــي االســـتثمار اال 2مســـجلة تـــدفق اســـتثماري بلـــغ  2001
  .) 34) والشكل (5% كما موضح في الجدول (100

اذ شـــكلت جهـــود التـــرویج لالســـتثمار فـــي هـــذا العـــام امتـــداد الســـتكمال الجهـــود المبذولـــة خـــالل الســـنوات 
  الماضیة في ابراز صورة ایجابیة عن القطر من حیث الجاذبیة االستثماریة . 

  
  )5بیانات الجدول ( المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على

دولـة شـملها التقریـر مسـجلة  155نقطة مـن ضـمن  55.5وبتقییم  2004عالمیا عام  95لمرتبة اواحتلت 
،  66.1،  34،  50%  وقــد حققــت التقییمــات التالیــة (27ملیــار دوالر وبنســبة تغیــر  0.3تــدفق اســتثماري بلــغ 

، ، السیاسـات الضـریبیةلكیة ، التحرر من لفساد) نقطة في حقوق الم30،  50،  57.4،  79.8،  55،  76.8
ر ، الحریة المالیة على الحریة النقدیة ، حریة التجارة ، حریة االستثما،الحكومي ، حریة تأسیس االعمال االنفاق
  .  )1( التوالي

محققـة  2008دولـة شـملها التقریـر لعـام  157نقطـة مـن ضـمن  59.2عالمیـا وبتقیـیم  85واحتلت المرتبـة 
، لفساد ، السیاسات الضریبیة ، االنفاق الحكومي ، حریة تأسیس االعمالاالتقییم في حقوق الملكیة ، التحرر من 

، 73،  90.8،  33،  40یة المالیة (الحر  ، الحریة النقدیة ، حریة التجارة ، حریة االستثمار ، وضع سوق العمل
ـــغ 40،  50،  66،  69.9،  62.2،  60.2 ملیـــار دوالر وبنســـبة تغیـــر  9) نقطـــة . مســـجلة تـــدفق اســـتثماري بل

  . )% 25-(سنوي لالستثمار االجنبي المباشر بلغ 
ول المتقدمـة النمـو االقتصـادي فـي الـد ذلك الـى تبـاطؤیعزى و  في مصر االستثماریة التدفقات تتراجعلقد 

واضـطراب االسـواق المالیـة الدولیـة والعربیـة ، بمـا  فقات االسـتثمار االجنبـي المباشـركاحد المصـادر االساسـیة لتـد
لى ارجاء عدد من المشـاریع ، اوادى ذلك اسهم في اجواء عدم التیقن التي تحیط بقرارات االستثمار طویل المدى 

 هاالزمـة المالیـة واالقتصـادیة العالمیـة فـي تراجـع الطلـب العـالمي علـى الـنفط والهبـوط الحـاد فـي اسـعار  تكما تسبب
ماراتها فــي التــي بــدورها قللــت مــن اســتث النفطیــةدرات فــي الــدول العربیــة ، ومــن ثــم تراجعــت حصــیلة الصــاالعالمیــة 

                                                           
 )3-1( الملحق انظر (1)
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بقیمـــة ت امصــر كانــت مــن الــدول االمــار  ت العربیــة الداخلــة الــىااالســتثمار علمــا بــأن ، جمهوریــة مصــر العربیــة 
   )1( ملیار دوالر .  ) 0.504( بقیمةملیار دوالر ، السعودیة  ) 0.612بقیمة (ر ، الكویت الملیار دو  )0.763(

ــ  2013نقطــة عــام )   54.8 (دولــة شــملها التقریــر وبتقیــیم 177عالمیــا مــن ضــمن  125ة واحتلــت المرتب
تأثیر ضعیف لمؤشر الحریة اذن كان ، ) %67-(لیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي م 1مسجلة تدفق استثماري بلغ 

  االقتصادیة على نمو االستثمار االجنبي المباشر.
2 Index of Kof Globalization 
عالمیا من ضمن  36ة حیث احتلت المرتبة ) حلت بمراتب عدَّ 2013 – 2001مصر خالل المدة (  ان 

ملیــار دوالر ونســبة تغیــر ســنوي لالســتثمار  2 بقیمــة مســجلة تــدفق اسـتثماري 2001شــملها التقریــر عــام دولـة  50
  % . 100االجنبي المباشر بلغ 

بعولمـة  2007دولة شملها التقریـر لعـام  122نقطة من ضمن  54.18عالمیا وبتقییم  64وحلت بالمرتبة 
والشـكل ) 5ا على التوالي كما هو موضـح فـي الجـدول () عالمی12،  91،  93اقتصادیة ، اجتماعیة ، سیاسیة (

. )% 20( ملیـار دوالر وبنسـبة تغیـر سـنوي بلـغ  12مسجلة اعلى تدفق استثماري خـالل المـدة المـذكورة ، ) 35(
  ویالحظ تفوق العولمة السیاسیة على العولمة االقتصادیة و االجتماعیة . 

المـواد الخـام والسـلع االساسـیة والـذي ادى الـى و ولقد تواصـل فـي ذلـك العـام ارتفـاع اسـعار الـنفط والمعـادن 
  اجتذاب المزید من االستثمارات الى الصناعات والخدمات المتصلة بقطاع النفط و الغاز . 

  
  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

                                                           
 المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : ااالسـتثمار االجنبـي فـي الـدول العربیـة حسـب التوزیـع الجغرافـي الشـركات العاملـة ، (1)
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نقطــــة بعولمــــة  61.33وبتقیــــیم  2010دولــــة شــــملها التقریــــر لعــــام  208من مــــن ضــــ 68وحلــــت بالمرتبــــة 
) نقطــة علــى 93.39،  45.81،  56.3) عالمیــا ، وبتقیــیم (15،  110،  98اقتصــادیة ، اجتماعیــة ، سیاســیة (

  % . 20ر وبنسبة تغیر سنوي بلغ الملیار دو  6 بلغ التوالي مسجلة تدفق استثماري
بعولمـة  2013ة شـملها التقریـر لعـام لـدو  207نقطـة مـن ضـمن  58.1عالمیـا وبتقیـیم  81وحلت بالمرتبـة 

ملیــــار دوالر  1 بقیمــــة ) عالمیــــا مســــجلة تــــدفق اســــتثماري10،  116،  115اقتصــــادیة ، اجتماعیــــة ، سیاســــیة (
كـــون الوضـــع االقتصـــادي فـــي مصـــر غیـــر مســـتقر ویتســـم بـــبطء النمـــو االقتصـــادي ، ول% . 67-وبنســـبة تغیـــر 

هنــاك ي هبــوط ســریع ونقــص االســتثمارات ، ففــ وارتفــاع االســعار وســعر صــرف قیمتــه تفــاع معــدالت البطالــة ،وار 
حاجـــة الـــى وجـــود تحســـین فـــي االســـتقرار السیاســـي و االصـــالحات االقتصـــادیة الشـــاملة لوضـــع حـــد لـــنقص النقـــد 

كانـات هائلـة علـى المـدى الطویـل البالد ال تزال لـدیها امان االجنبي في البالد وتشجیع االستثمار على الرغم من 
ویالحــظ ان قلیــل مــن المســتثمرین یرغبــون فــي دخــول الســوق المصــریة فــي الوقــت الحــالي نظــرا الرتفــاع مســتوى 

     تأثیر متوسط لمؤشر العولمة على االستثمار االجنبي المباشر.هناك یالحظ و  )1(،المخاطر التي ینطوي علیها 
3 Index Of Digital Infrastructure Readines

ان اهمیــة تكنولوجیــا المعلومــات و االتصــاالت اصــبحت تشــكل جــزءا هامــا مــن اقتصــاد كــل دول العــالم . 
 2003عالمیـا عـام  65المرتبـة تبـوأت ة متباینـة ، حیـث ) حلـت بمراتـب عـدَّ 2013 – 2000مصر خالل المدة (ف

دوالر ، وبنسبة تغیر سـنوي بلـغ ملیار  0.237دولة شملها التقریر مسجلة تدفق سنوي استثماري  102من ضمن 
)-63 %.(  

قمیــة وتنمیــة القــدرات البشــریة فــي ر ة المعلوماتیــة والبنیــة التحتیــة اللتعزیــز البنیــشــهد هــذا العــام التوجــه لقــد 
   .)2(تطبیقاتها وادخال التجارة االلكترونیة والعمل بالحكومة االلكترونیةتطویر البرمجیات وادماج 

ویعـــزى انخفـــاض حجـــم التـــدفقات الـــى اســـتمرار حالـــة عـــدم الیقـــین لـــدى المســـتثمرین ، واســـتمرار تطبیـــق 
دولـة  122نقطة مـن ضـمن  3.4عالمیا وبتقییم  77. وحلت بالمرتبة االجراءات المتشددة بداعي محاربة االرهاب

كمــا هــو )%  100 (ملیــار دوالر وبنســبة تغیــر بلــغ  10مســجلة تــدفق اســتثماري بلــغ  2006شــملها التقریــر لعــام 
   .) 36) والشكل (5موضح في الجدول (

                                                           
   inestor.comwww.africa،  2013مؤشر مخاطر جدیدة : اداة للمستثمرین العاملین  )1(

  .  15، ص مصدر سابق،  2003المؤسسة العربیة لضمان االستثمار: التقریر السنوي  (2)
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  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

العــام تــم افتتــاح شــبكة معلومــات وادخــال احــدث التقنیــات التكنولوجیــة ، واعتمــاد نظــام التوقیــع فــي ذلــك و 
االلكتروني ، و تطبیق اجراءات الحمایة واالمان المصاحبة للتعامالت التـي تـتم عبـر االنترنیـت وبخاصـة التجـارة 

     )1( االلكترونیة ، اضافة الى تقریر التعلیم االلكتروني والتعلم عن بعد.
وتعــزى هــذه الزیــادة فــي التــدفقات االســتثماریة الــى عوامــل جاذبــة تحســنت فیهــا اســالیب التــرویج واطــالق 

، مــن مطــارات وطــرق ومــوانئ وســكك حدیدیــة ومــا یلزمهــا مــن بنیــة تحتیــة اساســیةمشــاریع المــدن االقتصــادیة ، 
 )2( الت والنقـــل بانواعـــه.واتســـاع ســـوق بعـــض االنشـــطة فـــي قطاعـــات الخـــدمات ، و مـــن اهمهـــا الســـیاحة واالتصـــا

ملیـار دوالر وبنســبة ) 6( بلـغ مسـجلة تـدفق اســتثماري  2010نقطـة عــام  3.8عالمیــا وبتقیـیم  74وحلـت بالمرتبـة 
لحكومــة اواصـلت مصــر تطـویر و تعزیــز خـدمات  ولقــد )% 20( بنسـبةتغیـر سـنوي لالســتثمار االجنبـي المباشــر 

ة للمستثمر القومیة و ربطها ، مما ساعد على توحید البیانات االساسیلبیانات انیة واستكملت انشاء قواعد و تر كاالل
معلومـــات دقیقـــة ومحدثـــة وتفعیـــل امكانیـــة اســـتخدام التوقیـــع االلكترونـــي بـــین التطبیقـــات  وســـهولة تبادلهـــا وتـــوفر

  . )3( الحكومیة ومستخدمیها وشهد التعلیم االلكتروني والتعلم عن بعد تطورات الفتة في مصر
كونهـا احـد اهـم مصـادر تـدفقات االسـتثمار لشهد هذا العام التعافي وانتعاش ادء االقتصادات المتقدمة لقد 

   )4(ملحوظة في حصیلة الصادرات النفطیة المصریة. قفزةاالجنبي المباشر وتحسن في النمو االقتصادي وتحقیق 

                                                           
  .  68 ص 64، ص مصدر سابق،  2006تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة المؤسسة العربیة لضمان االستثمار:  (1)
  .  10، ص 2006، الكویت ،  2006السنوي  المؤسسة العربیة لضمان االستثمار: التقریر (2)
 147، ص مصـــدر ســـابق، 2010تقریـــر منـــاخ االســـتثمار فـــي الـــدول العربیـــة المؤسســـة العربیـــة لضـــمان االســـتثمار وائتمـــان الصـــادرات :  (3)

  .150ص
  . 10، ص مصدر سابق،  2010المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : التقریر السنوي  (4)

3.4

3.7

3.8

3.7

3.8 3.8 3.8 3.8

100

20
-25

-44
20

-92

521

-67

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

لي
جما

اال
ي 

جنب
اال

ار 
تثم

الس
ي ا

ي ف
نو
لس

ر ا
تغی

 ال
سبة

ن ن
نوا

ع
 

شر
مؤ

ال
 

 السنوات

نسبة التغیر (یوضح مؤشر جاھزیة البنیة الرقمیة واالستثمار األجنبي المباشر ) 36(شكل بیاني 
)2013–2006(في جمھوریة مصر العربیة للمدة ) السنوي

المؤشر

نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي االجمالي



 
 

134 

ملیار دوالر )  3(ستثماري بلغ مسجلة تدفق ا 2012نقطة عام )  3.8(عالمیا وبتقییم  79وحلت بالمرتبة 
لمؤشــر البنیـــة الرقمیــة علــى االســتثمار االجنبـــي تــأثیر متوســط  كــان هنـــاك . اذن )%521(یــر ســنوي وبنســبة تغ
  المباشر. 
4  Index of Humman Development 

) حیــــث حلــــت 2013 – 2000امتـــازت جمهوریــــة مصـــر العربیــــة بتنمیــــة بشـــریة متوســــطة خــــالل المـــدة (
، مســـجلة تـــدفق  2001دولـــة شـــملها التقریـــر لعـــام  175نقطـــة مـــن ضـــمن  0.648عالمیـــا وبتقیـــیم  120بالمرتبـــة 

  .) 37) و الشكل(5% كما هو موضح في الجدول (100ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي  2استثماري بقیمة 

  
  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

یة مكثفة في نظم وتطبیقات ومراقبة الجودة ، والتفـاوض التجـاري ت مصر خالل هذا العام برامج تدریبنفذ
لعاملین بمكاتـب خدمـة المسـتثمرین ل، وتنمیة المهارات ة البیئةالدولي ، والطرق الكمیة في التخطیط الشامل لحمای
ش عمـــل خاصـــة للتـــدریب فـــي مجـــال تظـــم ، كمـــا تـــم عقـــد ور  بالمحافظـــات ، والتـــدریب علـــى الحاســـوب والبرمجـــة

   )1( التمویل وتنفیذ المشروعات.
قد زادت من حالة عدم الیقین والتوتر في اوساط المستثمرین وتـأثیر  2001كانت احداث ایلول (سبتمبر) 

  حالة الترقب والحذر في اتخاذ القرار االستثماري .
 2005دولــة شــملها التقریــر لعــام  177نقطــة مــن ضــمن ) 0.659( عالمیــا وبتقیــیم 119وحلــت بالمرتبــة  

  .   )%1567(ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي بلغت  5مسجلة تدفق استثماري بقیمة 
تزاید ارتفاع اسعار النفط وفتح قطاعات جدیدة لالستثمار والتوسع وتعزى هذه الزیادة في االستثمارات الى 

العقاریـة الضـخمة ومواصـلة بـرامج الخصخصـة ، وتـوفیر المعلومـات في اطالق المشاریع الصناعیة و السـیاحیة و 

                                                           
  . 28، ص 2001، الكویت ،  2001، تقریر مناخ االستثمار في الدول العربیة مارالمؤسسة العربیة لضمان االستث (1)
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الحدیثــة والدقیقــة وتنــامي االســتثمارات العربیــة فــي مصـــر بســبب وجــود الفــوائض المالیــة الضــخمة بتــاثیر ارتفـــاع 
  العائدات النفطیة. 

 2008دولــة شــملها التقریــر عــام  177مــن ضــمن نقطــة )  0.708( عالمیــا وبتقیــیم 112وحلــت بالمرتبــة 
  ) .%25-(ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي  9مسجلة تدفق استثماري بقیمة 

نتیجة االزمة المالیـة واالقتصـادیة العالمیـة وعلـى راسـها تبـاطؤ النمـو التدفقات االستثماریة حجم تراجع لقد 
ضــطراب المــالي العــالمي ومــا صــاحبه مــن اجــواء عــدم االقتصــادي فــي الــدول المتقدمــة والنامیــة علــى الســواء واال

الــى االســتغناء عــن عــدد مــن بالعدیــد مــن الشــركات ممــا حــدا  وازمــات الســیولة فــي اســواق المــال والقــروض الیقــین
  االستثماري. فاقهاوانالعمال وتخفیض طاقاتها االنتاجیة 

 2013دولــة شــملها التقریــر لعــام  186نقطــة مــن ضــمن ) 0.662( عالمیــا وبتقیــیم  112وحلــت بالمرتبــة 
  . ) % 67-(ملیار دوالر ونسبة تغیر سنوي بلغ  1مسجلة تدفق استثماري بقیمة 

تولیـد وظـائف بسـرعة مـا زال یهـدد بقیـام  فيشدد تقریر برنامج االمم المتحدة االنمائي على ان العجز لقد 
فیة خاطئـــة ، وانعـــدام المســـاواة مـــن انتهـــاج سیاســـات تقشـــ 2013ثـــورات جدیـــدة فـــي مصـــر ، وحـــذر التقریـــر لعـــام 

وض التقـــدم وتـــؤجج االضـــطرابات ، مـــا لـــم تســـارع قـــعوامـــل مـــن شـــانها ان ت فهـــذهالمشـــاركة السیاســـیة ،  قیـــحقتو 
  . 2011الحكومات الى اتخاذ اجراءات عاجلة ، وهذا ما یدل علیه الواقع في جمهوریة مصر العربیة منذ عام 

لفقــراء واالســتثمار نمــائي ، ان السیاســات المناصــرة لمــدیرة برنــامج االمــم المتحــدة اال )هلــن كــالرك(دت واكــ
یــة والصــحة و مهــارات العمــل جمیعهــا توســع فــرص الحصــول علــى التعلــیم والتغذالتركیــز و فــي القــدرات البشــریة ، 

عة المطلوبــة مــن علــى العمــل الالئــق وتعــزز التقــدم المســتدام ، محــذرة مــن ان العجــز فــي تولیــد فــرص عمــل بالســر 
مؤشــر التنمیــة البشــریة علــى تــأثیر متوســط ل كــان هنــاك اذن )1( شــانه ان یــؤجج التــوتر االقتصــادي واالجتمــاعي.

  ار االجنبي المباشر.االستثم
5 Index Of Global Competitiveness 

 58ة حیـــث حلـــت بالمرتبـــة لعربیـــة مراتـــب عـــدَّ ا) احتلـــت جمهوریـــة مصـــر 2013 – 2000خـــالل المـــدة (
عالمیـا  58والمرتبـة  )2003 – 2004(لعـام  )2(التقریـردولة شملها  102عالمیا في مؤشر تنافسیة النمو من بین 
ملیـار دوالر )  0.237(شـملها التقریـر مسـجلة تـدفق اسـتثماري بقیمـة  95في مؤشـر تنافسـیة االعمـال مـن ضـمن 

  . ) %63-بلغ ( المباشرلالستثمار االجنبي تغیر سنوي  ةنسببو 
، لتكنولوجیة والقـدرة علـى االختـراعحدث في هذا العام تحسن في مصر في مدى استخدام التطورات القد  

وحـــدث تراجـــع علـــى مســـتویات عـــدة منهـــا االداء العـــام لالقتصـــاد ، مؤشـــرات االقتصـــاد الكلـــي ، البنیـــة التحتیـــة ، 
. وان  عملیـات واسـتراتیجیات الشـركات،  المحلیـة المنافسـةالمؤسسات العامة ، تنفیذ العقود ، القـوانین ، الفسـاد ، 

                                                           
  . 155،ص 2013تقریر التنمیة البشریة : برنامج االمم المتحدة االنمائي  (1)

(2)World economic forum: The The global competitiveness report (2003– 2004),pp3-6 . 



 
 

136 

صـــادرات مــــن الســــلع والخــــدمات شــــدید ونســــبة ال بطءبـــ یســــیرصــــاد المصــــري فـــي االقتصــــاد الــــدولي انـــدماج االقت
  االكبر من صادرات مصر السلعیة . النصیب نتجات النفطیة تمثل صادرات النفط والم، كما ان منخفضة

لمباشـر تـأثیر تـدفق االسـتثمار االجنبـي ا ان حیـث متواضـعافهـو ستثمار االجنبي المباشر وفیما یخص اال
  صرف ، والسیاسات المالیة.ال، وسعر ة االعمال سلبا ببعض القوانین في بیئ

 2007 – 2008دولـــة شــملها التقریـــر  131نقطـــة مــن ضــمن )  4( عالمیـــا وبتقیــیم  77وحلــت بالمرتبــة 
) والشكل 5كما موضح في الجدول ( )%20 (ملیار دوالر ونسبة تغیر سنوي )12( تهاري قیمممسجلة تدفق استث

)38 (.  

  
  )5على بیانات الجدول (المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد 

نجحــت فــي برنــامج الخصخصــة  اذاحــداثا اقتصــادیة اثــرت فــي االقتصــاد المصــري  2007عــام شــهد لقــد 
قوة دفع كبیرة ، وشهدت تحسن في جذب االسـتثمارات االجنبیـة لتحسـین البیئـة االسـتثماریة ، وقطعـت  یوفر ذلكو 

  رة جدیدة . ح ةتم اعالن مناطق تجاریشوطا في اقرار عدد من االتفاقیات التجاریة الدولیة ، و 
) 118،  107،  94یالحــظ بعــد ذلــك تراجــع فــي مراتــب جمهوریــة مصــر العربیــة حیــث حلــت بالمرتبــة (و 

ــــر ( ــــا فــــي تقری ــــوالي مســــجلة تــــدفق2013 – 2014، ( )2012 – 2013) ، (2011 – 2012عالمی ــــى الت  ) عل
% ، 92-(بنســـب )ملیـــار دوالر وبتغیـــر ســـنوي لالســـتثمار االجنبـــي المباشـــر 1،  3،   0.483اســـتثماري بقیمـــة (

  الي . و %) على الت67-% ، 521
 اذتفـــوق القـــدرة التنافســـیة لالقتصـــاد المصـــري  تباتـــحیـــث ان المشـــكالت الهیكلیـــة التـــي شـــهدتها مصـــر 

تراجعت في مؤشر المتطلبات االساسیة ، ومؤشر تعزیز الكفاءة ، وفي مجال جودة التعلیم وكذلك عدم االسـتقرار 
تـأثیر متوسـط كـان . اذن تعتبر معوقات لالسـتثمار االجنبـي السیاسي ، و االستقرار الحكومي ، والجریمة والسرقة

  . لمؤشر التنافسیة على االستثمار المباشر
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وذلـــك الـــى اعـــادة النظـــر فـــي سیاســـات تـــدعیم قـــدراتها التنافســـیة ، تحتـــاج یـــة ومنهـــا مصـــر الـــدول العرب ان
ار فیهــا ، بــالتركیز علــى االســتثمار الجیــد فــي مجــاالت البنیــة التحتیــة التقنیــة واالساســیة ورفــع العائــد علــى االســتثم

نقــــل الجــــاز ، وكـــذلك دعــــم ة لهــــذه المرافــــق ، واتبـــاع الصــــیغ الحدیثــــة فـــي التمویــــل واالنعـــن طریــــق االدارة الجیـــد
   )1( التكنولوجي ، وتنمیة راس المال البشري من خالل تحسین التعلیم وربطه بسوق العمل ورفع العائد علیه.

6  
Index Of Transparency (Corruption Perception)  

هـــذه المراتـــب  ة ومـــن خـــاللعـــدَّ ر العربیـــة بمراتـــب ) حلـــت جمهوریـــة مصـــ2013 – 2000خـــالل المـــدة (
  . لب على حجم التدفقات االستثماریةنالحظ هناك وجود فساد واضح في ذلك البلد وله تأثیر سا

نقطـــة ) 3.4(دولـــة شـــملها التقریـــر وبتقیـــیم  102عالمیـــا مـــن ضـــمن  62المرتبـــة  2002احتلـــت عـــام فقـــد 
) 5، كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول ()% 68-(ملیـــار دوالر وبنســـبة تغیـــر  0.646 بلـــغ مســـجلة تـــدفق اســـتثماري

  .) 39والشكل (

  
  )5المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

دولة شملها التقریر مسـجلة تـدفق  180من ضمن  2008نقطة عام )  2.8 (عالمیا وبتقییم 115والمرتبة 
نقطة )  3.2(یم عالمیا وبتق 114والمرتبة  . )%44-(ملیار دوالر وبنسبة تغیر )  9 (بلغ استثمار اجنبي مباشر

  ملیار دوالر وبنسبة تغیر )1( بلغ دولة شملها التقریر مسجلة تدفق استثماري 177من ضمن  2013عام 
 )-67 %( .  

                                                           
 عمیش عائشـة: مؤشـرات قیـاس التنافسـیة ووضـعیتها فـي الـدول العربیـة ، الملتقـى الـدولي الرابـع ، حـول : المنافسـة واالسـتراتیجیات التنافسـیة (1)

  . 22،ص2011 ، الجزائر ، لمؤسسات الصناعیة خارج قطاع المحروقات في الدول العربي
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یــؤثر الفســاد اذ ، المباشــر فــي جمهوریــة مصــر العربیــة الفســاد لــه تــأثیر ســلبي علــى االســتثمار االجنبــيان 
  ا على مناخ االستثمار. یسلب اتأثیر 

ح مـن یعمل كمغنـاطیس یجـذب الیـه السـاعین الـى الحصـول علـى ربـ یةاالستثمار  فالفساد المصاحب للبیئة
زیــادة ، وینــتج عــن الفســاد زیــادة تكلفــة االســتثمار المصــالح االخــرى ین واصــحابقبــل الشــركات والمــوظفین الرئیســ

الـدول ذات الـدخل المـنخفض علـى خلـق  قـدرةكمـا یحـد مـن حافز علـى االسـتثمار ، الد من المخاطر مما یحعلى 
  )1(الثقة واالوضاع االقتصادیة المالئمة لجذب االستثمارات الیها . 

  
7  Index Of the ease of doing business  

ة ، حیــث شــهد المؤشــر تحســن جمهوریــة مصــر العربیــة بمراتــب عــدَّ  ) حلــت2013 – 2005خــالل المــدة (
ر دولـة شـملها التقریـ 175یـا مـن ضـمن معال 165مرتبـة ل) مـن ا2010 – 2007ترتیب مصر خـالل المـدة مـن (

دولة شـملها التقریـر  183عالمیا من ضمن  106) حتى وصلت للمرتبة 5(، كما موضح في الجدول 2007عام 
ــــــة اذ ، 2010عــــــام  ،  148،  29،  140،  73،  71 ، 87،  120،  156،  24 (  شــــــهد هــــــذا العــــــام المرتب
، وظیــــف العــــاملین ، تســــجیل الممتلكــــاتبــــدء المشــــروع ، التعامــــل مــــع التــــراخیص ، تعالمیــــا فــــي مؤشــــر  )132

قـــود ، اغـــالق الحصـــول علـــى االئتمـــان ، حمایـــة المســـتثمرین ، دفـــع الضـــرائب ، التجـــارة عبـــر الحـــدود ، تنفیـــذ الع
العـام مـن بـین افضـل عشـرة دول قامـت بـاكبر عـدد مـن االصـالحات هـذا فـي  عـدَّت. حیـث المشروع على التـوالي

التراخیص ، تسجیل الملكیة ، تنفیذ العقود ، والتي من شانها تسهیل ممارسـة انشـطة في بدء المشروع ، استخراج 
  . ) %20(ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي  6، مسجلة تدفق استثماري بقیمة  )2(االعمال 

، 110المرتبــة حلــت ب اذ 2013،  2012 ت بهــا الــبالد تراجـع ترتیــب مصــر عــامالتــي مــر  ونظـرا للظــروف
،  79،  78،  93،  101،  154،  21( 2013،  2012لعام  للمؤشرات العشرة المراتب التالیةو عالمیا ،  109
) 139، 152،  70، 145،  82،  83،  95،  99،  165،  26) عالمیــــــــــــــــــــــــــا و (137،  147،  64،  145

، تسجیل الممتلكات ، الحصول علـى  الحصول على الكهرباءمیا في بدء المشروع ، التعامل مع التراخیص ، عال
، اغـــالق المشـــروع علـــى تجـــارة عبـــر الحـــدود ، تنفیـــذ العقـــوداالئتمـــان ، حمایـــة المســـتثمرین ، دفـــع الضـــرائب ، ال

تراجـع ترتیبهـا فـي المؤشـر مسـجلة تـدفق ، وذلك نظرا للظروف التي مـرت بهـا جمهوریـة مصـر العربیـة فقـد التوالي
% ، 521(وي لالسـتثمار االجنبـي المباشـر بلـغ نین ونسبة تغیر سلملیار دوالر لكال العام 1،  3استثماري بقیمة 

  الي . و على الت % ) 67-
 
 
 

                                                           
  .21، ص 2007لفساد في جمهوریة مصر العربیة ، مصر ، منظمة برلمانیون عرب ضد الفساد : تقریر حالة ا (1)
 ) 3( رقم الملحق انظر(2)
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ة متعلقـة بالنجـاح الـذي حققتـه فـي تـدعیم البنیـة عـدَّ  السـبابلـدول الجاذبـة لالسـتثمار اصبحت مصـر مـن ا

االساســیة مــن ناحیــة و بســبب سیاســة االصــالح االقتصــادي حیــث یتــوافر فــي االقتصــاد المصــري  مجموعــة مــن 
سـهولة تحویـل االربـاح وراس  و عائـد مرتفـع علـى االسـتثمار ومنهـاالحـوافز التـي یبحـث عنهـا االسـتثمار االجنبـي 

نشـطة ، ســهولة التعامـل مـع الجهــات الرسـمیة المســؤولة و  فــي اي وقـت ، تــوافر سـوق مالیـة متطــورة المـال للخـارج
وجــود مجموعــة كبیــرة ومتنوعــة مــن الحــوافز واالعفــاءات الضــریبیة وغیــر الضــریبیة المممنوحــة و عــن االســتثمار ، 

  .لالستثمار ، مظلة قوانین لحمایة وتشجیع االستثمار 
وبشــكل  2005) ولســنة 1رقــم ( اعــادة النظــر فــي قــانون الضــریبة علــى الــدخل وقــد عملــت مصــر علــى 

ل المشــروعات ل اولویـة وقیمــة مضـافة لالقتصــاد مثـاعفـاء وتخفــیض الضـریبة علــى المشـروعات التــي تمثـ تضـمن
عمـل فــي مجــال توغیرهـا مــن المشـروعات التــي  وضـة لالســتیراداتعتنـتج ســلعا مكثیفـة العمالــة والمشـروعات التــي 

المســاكن االقتصــادیة والمتوســطة والنقــل والخــدمات وغیرهــا وعملــت علــى اصــدار قــانون الشــركات الموحــد لتحقیــق 
ة واحــدة ، وتــوفیر البنیــة ظلــمزایــا عدیــدة لالســتثمار كونــه یضــع جمیــع التشــریعات المنظمــة لجمیــع الشــركات فــي م

مار في مصر والفرص االستثماریة المتاحة من ولتسهیل تعرف المستثمرین على مزایا االستث)1( التحتیة لالستثمار.
  خالل الترویج االستثماري الذي یعتبر من اهم العوامل التي تساعد على جذب االستثمارات االجنبیة المباشرة . 

اســتجدت معوقــات تمثلــت بغیــاب رؤیــة شــاملة وسیاســات مســتقرة  2011ینــایر  25ولكــن فــي اعقــاب ثــورة 
مصـر االسـتثماریة فـي جمیـع المجـاالت والخـروج بخطـط قطاعیـة متكاملـة تحفـز  لتحدید واظهـار قـدرات وامكانـات

وخطورتــه،  فــي تفهــم اهمیــة االســتثمار وحساســیته جــذب الحقیقــي للمســتثمرین ، وقصــور الجهــاز الحكــوميالعلــى 
الكبیرة التي عمل نظرا للخسائر واالنفالت االمني الذي دفع بالعدید من المشروعات االستثماریة الى التوقف عن ال

فضــال عـــن ان اغلـــب  .تراجـــع التــدفقات االســـتثماریة بشــكل كبیـــرممــا ادى الـــى  )2( رض لهـــا تلــك المشـــروعاتتتعــ
المؤشــرات احتلــت مراتــب مــا بــین المتوســطة والضــعیفة لــذلك كــان تاثیرهــا علــى النمــو االقتصــادي (النــاتج المحلــي 

  .االجمالي ، االستثمار االجنبي المباشر) ضعیفا
–– 

لــــدول العینــــة (المملكــــة العربیــــة  البیئــــة االســــتثماریةتعرضــــنا فــــي المباحــــث الســــابقة الــــى تحلیــــل مؤشــــرات 
  ) 6) كما موضح في الجدول (العربیة االمارات العربیة المتحدة ، جمهوریة مصردولة السعودیة ، 

الناتج لمحلـي الستثماریة على النمو االقتصادي (نسبة التغیر السنوي في ة ائیمؤشرات الباثر  وتم تحلیل 
 2000لمـدة (ل) حیث ان نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي المباشر االجمالي ، االستثمار االجنبي

العربیـة في كل من االمارات و في المملكة العربیة السعودیة  ت) تصاعد7() كما هو موضح في الجدول2003 –
  جمهوریة مصر العربیة . في المتحدة و 

                                                           
  www.blogspot.com . 2011مصر ، شر واثره على الصادرات المصریة ، عبد النبي عبد المطلب : االستثمار االجنبي المبا )1(
   www.masress.com.  2012د. وجیه دكروري : االستثمار في مصر بین االزمة والمشكلة ، صحیفة العالم الیوم ، مصر ،  )2(

http://www.blogspot.com
http://www.masress.com
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 فــي كــل مــن الســعودیة واالمــارات وتصــاعد فــي تصــاعد حصــل )2008 – 2004المــدة مــن ( خــالل امــا
  جمهوریة مصر العربیة . 

كل من المملكة العربیـة السـعودیة واالمـارات العربیـة  في اتصاعدفقد شهدت ) 2014 – 2009المدة (اما 
  جمهوریة مصر العربیة .  وتنازال فيالمتحدة 

كـل مـن  تنازال قيشهدت ف) 2004 – 2001(بیناما نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي المباشر 
  االمارات.في  االسعودیة ومصر وتصاعد

  االمارات .في  اكل من السعودیة ومصر وتصاعد فيتنازال ) شهدت 2008 – 2005والمدة من (
  االمارات. في كل من السعودیة ومصر وتصاعد  ال فيشهدت تناز فقد ) 2013 – 2009اما المدة (

ل بنســــبة التغیــــر فــــي (النــــاتج المحلــــي االجمــــالي ، النمــــو االقتصــــادي المتمثــــلتحلیــــل لنهائیــــة والمحصــــلة ا
مارسـت تـأثیرا جیــدا فـي دولـة االمــارات قـد  كانـت البیئـة االسـتثماریة بمؤشــراتها  فقــدواالسـتثمار االجنبـي المباشـر) 

  وتاثیرا ضعیفا في جمهوریة مصر العربیة.  العربیة المتحدة . وتاثیرا متوسطا في المملكة العربیة السعودیة
  )6( جدول

  مصر) –االمارات  –تقییم مؤشرات البنیة االستثماریة (السعودیة 
  مصر  االمارات  السعودیة  المؤشر

  )2014 – 2000(  الحریة االقتصادیة
  متوسط

)2000 – 2014(  
  جید

)2000 – 2014(  
  ضعیف

  )2014 – 2002(  العولمة كوف
  متوسطة

)2006 – 2014(  
  جید

)2001 – 2014(  
  متوسطة

  )2014 – 2007(  البنیة الرقمیةجاهزیة 
  جید

)2004 – 2014(  
  جید 

)2001 – 2014(  
  متوسط

  )2014 – 2000(  التنمیة البشریة
  جید

)2000 – 2014(  
  جید جدا

)2000 – 2014(  
 متوسط

  
  )2014 – 2007(  التنافسیة العالمیة

  جید جدا
)2006 – 2014(  

  جید جدا
)2006 – 2014(  

  متوسط
الشـــــــــــفافیة (مـــــــــــدركات 

  الفساد)
)2003 – 2014(  

  ضعیف
)2003 – 2014(  

  جید
)2000 – 2014(  

  ضعیف
انشـــــــــطة ســـــــــهولة اداء 

  االعمال 
)2005 – 2014(  

  جید جدا
)2005 – 2014(  

  جید
)2005 – 2014(  

  ضعیف
  ) 5، 4، 3ماد على بیانات الجداول( المصدر / من عمل الباحثة باالعت
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  )7( جدول
، االستثمار االجنبي المباشر (السعودیة  يتقییم النمو االقتصادي ، نسبة التغیر السنوي(الناتج المحلي االجمال

  مصر) –االمارات  –
  مصر  االمارات  السعودیة  النمو االقتصادي

  الناتج المحلي االجمالينسبة التغیر السنوي في 
  تصاعدي  تصاعدي  تصاعدي  2003 – 2000
  تصاعدي  تصاعدي  تصاعدي   2008 – 2004
  تنازلي  تصاعدي  تصاعدي  2014 - 2009

  نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي المباشر
  تنازلي  تصاعدي  تنازلي  2004 – 2001
  تنازلي  تصاعدي  تنازلي   2008 – 2005
  تنازلي  تصاعدي  تنازلي   2013 – 2009

  ) 5،  4، 3ماد على بیانات الجداول (  المصدر / من عمل الباحثة باالعت
  

         



 

  

 الفصل الثالث
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ــ حقیقیــة  ةظــل االقتصــاد العراقــي وعلــى المــدى الطویــل یعــیش ازمــات خانقــة ویعــاني مــن اخــتالالت هیكلی

، وكـــان وراء ذلـــك جملـــة مســـببات منهـــا مـــا یتعلـــق بغیـــاب السیاســـة  ســـواء تتعلـــق بقطاعاتـــه الحقیقیـــة او المالیـــة
فصل وتتصل بحسب الظرف السیاسي السائد في البلد ، وهذا مخالف لقواعـد البنـاء فهي تناالقتصادیة الحكیمة ، 

  وب ال طائل منها . د في حر لاالقتصادي الحدیث، عالوة على استنزاف موارد الب
  -:مباحث  ةثالث الثالثالفصل  تضمنوقد 

  في العراق . والنمو االقتصادي المبحث االول : واقع البیئة االستثماریة 
  تحفیز النمو القتصادي. ات البیئة االستثماریة ودورها ب: مؤشر  الثانيالمبحث 
  : السیاسات المقترحة لتحفیز البیئة االستثماریة.  الثالثالمبحث 
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العـراق ، على الرغم من العقود الطویلة من الحرب وعدم االستقرار ، فان الموارد الطبیعیة التي یتمتع بها 

لحضـــاري والثقـــافي، تمـــنح العـــراق امكانـــات كبیـــرة للنمـــو والتنمیـــة االقتصـــادیة  ا والموقـــع الجغرافـــي المهـــم والتـــاریخ
  المتنوعة. 

في السیاسة االقتصادیة الى تقیید االقتصاد العراقي وذلك من خالل تدخل  الشموليولقد ادت عقود النهج 
حـوافز المشـجعة علـى د، وان الو الدولة الكبیر في الحیاة االقتصادیة لـذلك فـان القطـاع الخـاص الیـوم لـه دور محـد

بنیــة التحتیــة ، انعــدام االســتقرار السیاســي واالمنــي والــدمار الكبیــر الــذي اصــاب ال اضــافة الــى دمتوســعه تكــاد تنعــ
لذلك یعاني العراق من عدم انتظام االمداد بالكهرباء والمیاه ، و االنخفاض الشدید في القدرة الزراعیـة والصـناعیة 

  لقدراته االقتصادیة بصورة كاملة. الل الرئیسة حتى یتمكن العراق من استغلذلك یجب معالجة كافة التحدیات 
  محددات وهي كاالتي:التتسم البیئة االستثماریة العراقیة بالعدید من و 

 
تابعة في العراق العدید من التشریعات والقوانین الخاصة باالستثمار وتشجیعه مـن تاصدرت الحكومات الم

ة نلسـ 35قـانون بخالل االعفاءات الضریبیة والرسوم او منح القروض لقطاعات معینة وتتمثل ابرز هذه القـوانین 
لفالحــــین بصـــیغة عقــــود علـــى ا حیـــث تـــم توزیعهــــافـــي مـــایخص االراضــــي الزراعیـــة التــــي تملكهـــا الدولــــة  1983

الخــاص بتحدیــد مســاحة الوحــدات الســكنیة  1988لســنة  940، وقــرار مجلــس قیــادة الثــورة (المنحــل) والمــزراعین 
والـذي نظـم العمـل بالشـركات العامـة  1997لسنة  22 ،21والنواحي، وقانون الشركات للبناء االفقي في االقضیة 

الـذي  1998لسـنة  قانون االسـتثمار الصـناعي  و  )1(والخاصة مما اتاح المجال لتأسیس شركات االستثمار المالي
علــى اثرهــا تــم انشــاء  والتــي الدارة واســتثمار المنــاطق الحــرة لخدمــة االقتصــاد العراقــي هیــأتنــص علــى تأســیس 

   )2( المناطق الحرة في خور الزبیر في محافظة البصرة.
) الـذي یهـدف 55بموجـب قـرار مجلـس قیـادة الثـورة ( 62صدر قـانون االسـتثمار العربـي  2002وفي عام 

الــى تشــجیع االســتثمارات العربیــة لالســهام فــي عملیــة التنمیــة االقتصــادیة فــي العــراق مــن خــالل مــنح المســتثمرین 
   )3( العرب دون غیرهم امتیازات واعفاءات خاصة.

                                                           
بیــت  ،3ابــو طالــب عبــد ا لمطلــب الهاشــمي : شــركات االســتثمار المــالي فــي العــراق بــین الوقــع والطمــوح ، مجلــة دراســات اقتصــادیة، العــدد  (1)

 .64، ص 2001الحكمة ، بغداد ، 
 .22/3/1998في  3766، العدد  1998) لسنة 3الوقائع العراقیة : قانون رقم ( (2)
،  2002، وقـانون االسـتثمار العربـي ، دائـرة االسـتثمار الحكـومي ، بغـداد ،  2002لسـنة  62وزارة التخطیط والتعاون االنمائي ، قانون رقم  (3)

 .5ص
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اتســمت بتعــدد التشــریعات الخاصــة باالســتثمار  2003لتــي ســبقت عــام االــرغم مــن ذلــك فــان المــدة وعلــى 
  وعدم ثباتها . 

تمثلـت فـي االقتصـادیة التوجهـات فـي  االعراق ،شهدت هذه المدة تغیر في  وسقوط النظام 2003وبعد عام 
  لعراق . من قبل سلطة االئتالف المؤقتة في ا 2003لسنة  39اصدار قانون االستثمار 

، كمـا اكـد هاراتهم التقنیة ومكافحة البطالـةوقد اكد القانون تحسین الظروف المعیشیة للعراقیین، وتحسین م
بنیــة االساســیة وتنمیــة النشــاط التجــاري العراقــي وایجــاد لان االســتثمار ســوف یســاعد علــى تطــویر اعلــى  القــانون 

فــرص عمــل وجلــب رؤوس االمــوال وهــذا یــؤدي الــى ادخــال التقنیــة الــى داخــل االقتصــاد غیــر ان القــانون لــم یــتم 
  تفعیله نظرا لكونه صدر من قبل سلطة مؤقتة ال تتمتع بالشرعیة الالزمة. 

ة ماعیــة وتطویرهــا وجلــب الخبــرات العلمیــة والتقنیــة وتنمیــومــن اجــل دفــع عملیــة التنمیــة االقتصــادیة واالجت
اریع االســتثمار وتوســعها وتطویرهــا علــى كافــة االصــعدة االقتصــادیة ومــنح االســتثمارت ودعــم تأســیس عملیــة مشــ

یتضمن مجموعة من المزایا والضمانات الذي و  2006لسنة  13االمتیازات واالعفاءات لهذه المشاریع شرع قانون 
  1-: كالتالي یمكن ایجازها  واالعفاءات
10 

اوال : یتمتع المستثمر العراقي او االجنبي بجمیع المزایا والتسهیالت والضـمانات ویخضـع لاللتزامـات المنصـوص 
  علیها في هذا القانون . 

س احتسـابه والعقـارات العائـدة للدولـة ببـدل تحـدد اسـللمسـتثمر العراقـي او االجنبـي حـق تملـك االراضـي  -ثانیـا : أ
مشـاریع  طـاعین المخـتلط والخـاص لغـرض اقامـةملـك االراضـي والعقـارات العائـدة للقوفق نظام خـاص ولـه حـق ت

  االسكان حصرا . 
مــن هیــاة  وبتأییــدتوضــع اشــارة عــدم تصــرف علــى ســند الملكیــة الــى حــین تنفیــذ المســتثمر االجنبــي التزاماتــه  -ب

  .  لإلجازةاالستثمار المانحة 
  . رض والعقار وبعدم المضاربة بهمایلتزم المستثمر العراقي او االجنبي بالغرض الذي ملكت من اجله اال -ج
في حالة اخفاق المستثمر العراقي او االجنبي بالغرض الذي ملكت من اجله االرض او العقار ، وبموجب هذا -د

فاق المبرم مع هیاة االستثمار المانحة لالجازة تتولى دائرة ماته ضمن المدة المحددة في االتزاالقانون في تنفیذ الت
التســجیل العقــاري وبنــاء علــى طلــب مــن الهیــاة المــذكورة ، الغــاء التســجیل واعــادة االرض او العقــار الــى مالكهــا 

  السابق مقابل اعادة بدل البیع الیه. 
لدولة او مـن القطـاعین الخـاص و اار االراضي والعقارات من جنبي حق استئجتثمر العراقي او االللمس -ثالثا : أ

  سنة قابلة للتجدید . 50المختلط لغرض اقامة المشاریع االستثماریة لمدة ال تزید عن 
فـاق مـع المسـتثمر العراقـي او االجنبـي علـى عـودة المشـروع الـى الدولـة تلهیاة االستثمار المانحة لالجـازة اال –ب 

  بعد انتهاء مدة االجازة. 
                                                           

 .  2/8/2010، في  4143المنشور في الوقائع العراقیة ، العدد  2006لسنة  13قانون التعدیل االول لقانون االستثمار رقم  (1)
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  ج للمستثمر العراقي او االجنبي ان ینقل ملكیة المشروع االستثماري كال او جزء خالل مدة االجازة . 
المشروع االستثماري ملكا للمستثمر العراقي او االجنبي على بقاء االتفاق مع المستثمر للهیاة المانحة لإلجازة  -د

  حسب ما اذا كان اسكانیا او غیر اسكانیا.  او بناءً  ارضا وبناءً 
ـــة للمســـتثمر العراقـــي او االجنبـــي الغـــراض اقامـــة  -رابعـــا : أ تســـتثنى االجـــراءات الخاصـــة بایجـــار عقـــارات الدول

او اي  1986لسـنة  32اموال الدولة رقـم المشاریع االستثماریة بموجب هذا القانون من احكام قانون بیع وایجار 
  .قانون اخر یحل محله 

مشــاریع لعراقــي او االجنبــي الغــراض اقامــة تســتثنى االجــراءات الخاصــة بایجــار عقــارات الدولــة للمســتثمر ا -ب
او اي قـانون اخـر  1986لسـنة  22االسكان بموجب هذه المادة، مـن احكـام قـانون بیـع وایجـار امـوال الدولـة رقـم 

  یحل محله. 
11 

لمركــزي العراقــي خراج راس المــال الــذي ادخلــه الــى العــراق وعوائــده وفــق احكــام هــذا القــانون وتعلیمــات البنــك ابــا 
  ویل بعد تسدید التزاماته ودیونه كافة للحكومة العراقیة. ه للتحوبعمله قابل
12 

اقــي یملــك اوال: یحــق للمســتثمر توظیــف واســتخدام عــاملین مــن غیــر العــراقیین فــي حالــة عــدم امكانیــة اســتخدام عر 
  رها الهیئة. على القیام بنفس المهمة وفق ضوابط تصد المؤهالت الالزمة وقادر

فــي العـــراق امـــة لمشــاریع االســـتثماریة مــن غیـــر العــراقیین حــق االقافــي ثانیــا: مــنح المســـتثمر االجنبــي والعـــاملین 
  وتسهیل دخوله وخروجه. 

ثالثا: عـدم مصـادرة او تـامیم المشـروع االسـتثماري المشـمول باحكـام هـذا القـانون كـال او جـزء باسـتثناء مـا یصـدر 
  بحقه حكم قضائي . 
 

15 
باالعفاء من الضرائب والرسوم الوطنیة لالستثمار  یتمتع المشروع الحاصل على اجازة االستثمار من الهیئة اوال: 
) سنوات من تاریخ بدء التشغیل التجاري وفق المناطق التنمویة التي یحددها مجلس الوزراء باقتراح مـن 10لمدة (

  الهیئة الوطنیة لالستثمار. 
ثانیا: لمجلس الوزراء اقتراح مشاریع قوانین لتمدید او منح اعفاءات باالضافة الى االعفـاءات المنصـوص علیهـا. 
في البند (اوال) من هذه المادة او تقدیم حوافز او ضمانات او مزایا اخرى الي مشروع او قطاع او منطقـة والمـدد 

الجغرافي ومدى مساهمته في تشغیل االیـدي العاملـة ودفـع والنسب التي یراها مناسبة وفقا لطبیعة النشاط وموقعه 
  عجله التنمیة االقتصادیة. 
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ثالثــا : للهیئــة الوطنیــة لالســتثمار زیــادة عــدد ســنین االعفــاء مــن الضــرائب والرســوم بشــكل طــردي مــع زیــادة نســبة 
العراقـي فـي المشـروع سنة اذا كانت نسبة شراكة المسـتثمر  15مشاركة المستثمر العراقي في المشروع لتصل الى 

  . ) %50 (اكثر من
  كذلك یتمتع المشروع الحاصل على اجازة استثمار بما یأتي : 

17 
اوال : اعفــاء الموجــودات المســتوردة الغــراض المشــروع االســتثماري مــن الرســوم علــى ان یــتم ادخالهــا الــى العــراق 

  ) سنوات من تاریخ منح اجازة االستثمار. 3خالل (
تعفــى الموجــودات المســتوردة الالزمــة لتوســیع المشــروع او تطــویره او تحدیثــه مــن الرســوم اذا ادى ذلــك الــى ثانیــا : 

  .)%15(زیادة الطاقة التصمیمیة ، نسبة تزید على 
  . )%20(ى ان ال تزید قیمة هذه القطع علىع الغیار المستوردة الغراض المشروع من الرسوم علثالثا: تعفى قط

رابعـــــا: تمـــــنح مشـــــاریع الفنـــــادق و المؤسســـــات الســـــیاحیة والمستشـــــفیات والمؤسســـــات الصـــــحیة ومراكـــــز التاهیـــــل 
  . سنوات في االقل 4مفروشات مرة كل والمؤسسات التربویة العلمیة اعفاءات اضافیة من رسوم استیراد لالثاث وال

لطاقــــة اوم اذا ادى ذلــــك الــــى زیــــادة وتطــــویره مــــن الرســـاع المشــــروع وجــــودات المســــتوردة لتوســـیخامســـا: تعفــــى الم
  هیاة بالتوسیع. السنوات من تاریخ اشعار  3ة على ان یتم ادخالها خالل یالتصمیم

نحـو یتناسـب بشـكل طـردي مـع زیـادة  علـى من الضرائب والرسوم الوطنیة زیادة عدد سنین االعفاءسادسا: للهیاة 
ســنة اذا كانــت نســبة شــراكة المســتثمر العراقــي فــي 15نســبة مشــاركة المســتثمر العراقــي فــي المشــروع لتصــل الــى 

  . )% 50(المشروع اكثر من 
الذین یشاركون المستثمرین العراقیین في المساهمة في راس المال و سابعا: یتمتع المستثمر االجنبي بمزایا اضافیة 

 وهو ما یسهم في دعم المستثمرین.  )%50(نسبة بالمشروع 

  
20101 

4 
تقدر قیمة االراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة و القطاع العام الغراض المشاریع االستثماریة ما عـدا 

ملیــون دوالر امریكــي  250تــي تزیــد قیمتهــا علــى لاالســتثماریة امشــاریع االســكان مــن قبــل لجــان تشــكل للمشــاریع 
  ملیون دوالر امریكي. 250ولجان ثابتة للمشاریع االستثماریة التي تقل قیمتها عن 

5 
االســكان تملیــك االرض الــى المســتثمر مجانــا وال یحســب ســعر االرض  اوال: للهیئــة الوطنیــة لالســتثمار والغــراض

  ضمن قیمة الوحدة السكنیة المباعة للمواطن . 
                                                           

فــي  4182. الوقــائع العراقیــة العــدد 2010لســنة  7نظــام تعــدیل بیــع وایجــار عقــارات وارض الدولــة والقطــاع العــام الغــراض االســتثمار رقــم  (1)
28/3/2011. 
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) اعــاله تحدیــد اقیــام االرض الغــراض االســتثمار عــدا االســكان ولهــا 4ثانیــا: تتــولى اللجــان المشــكلة وفــق المــادة (
  االستعانة بالخبراء المختصین لهذا الغرض . 

7 
تخصــص الهیئــة الوطنیــة لالســتثمار االراضــي الالزمــة لتنفیــذ المــدن الســكنیة المتعــددة االغــراض (مجمــع 

  سكني ، ترفیهي ، وغیرها) . 
8 

ثماریة الصـــناعیة تالهیئـــة االوطنیـــة لالســـتثمار االراضـــي المطلوبـــة الغـــراض تنفیـــذ المشـــاریع االســـ تـــؤجر
  والزراعیة والخدمیة و السیاحیة والترفیهیة. 

  7 والقانون المعدل 2006لسنة  13الرغم من ان العراق قد تمكن من سن قانون االستثمار على  و
اال انـه لـم . لنظام بیـع وایجـار العقـارات واراضـي الدولـة والقطـاع العـام الغـراض االسـتثمار   2010لسنة 

في العراق منعـت ا هب یوفر البیئة التشریعیة التي یبحث عنها المستثمر االجنبي اذ ان قوانین االستثمار المعمول 
العدید من فرص االستثمار العالمیـة ، فـبعض القـوانین التـي شـرعت فـي زمـن النظـام السـابق سـاریة المفعـول االن 

) الــذي تعمــل 20الــذي تعمــل بموجبــه دوائــر البلــدیات وقــانون ( 32ن وال تــتالئم وواقــع العــراق الحــالي ومنهــا قــانو 
فــي مــا یخــص االراضــي الزراعیــة التــي تملكهــا الدولــة ووزعتهــا  1983لســنة  35بموجبــه وزارة الصــناعة وقــانون 

  )1( بصیغة عقود على الفالحین والمزارعین والذي یحكم عمل دوائر وزارة الزراعة.
طرقــوا ابــواب هیئــات االســتثمار فــي العــراق اال انهــا لــم تســتطیع  االجانــبن ان اعــداد كبیــرة مــن المســتثمری

استثمار اغلب االراضي الزراعیة بسبب شحة تلك االراضي وعائدیتها لمزارعین لم تربط الدولة العقد معهم بسقف 
استغاللها ما یستدعي ضرورة تشریع قـوانین  ومما جعل المزارع حرا في عدم زراعة تلك االراضي امحدد لالنتاج 

  )2( جدیدة تتالئم والمرحلة الحالیة.

الســــقف المرتفــــع للضــــوابط والمحــــددات الخاصــــة بانشــــاء المشــــاریع االســــتثماریة (االســــكانیة / على فضــــال
لعامة / الصحة / التجارة....) المطبقـة مـن الـوزارات القطاعیـة والتقاطعـات بـین الهیئـة العامـة لالسـكان االخدمات 

فــــي وزارة االعمــــار  واالســــكان والتخطــــیط العمرانــــي فــــي المحافظــــات فــــي تطبیــــق المعــــاییر والمحــــددات الخاصــــة 
  بالتدقیق والمصادقة على المشاریع االستثماریة والسكنیة منها بالخصوص . 

تمـاد وعـدم االعربطهـا بـالمركز بالقـرارات وكذلك عـدم وضـوح الصـالحیات وتـداخل القـوانین وتبعـات اتخـاذ 
  ة. على الالمركزیة في االدار 

                                                           
، 19جلـة االقتصـادي الخلیجـي، العـدد د. علي قاسم العقبي : دور االستثمار االجنبي في تنمیة االقتصاد مـع اشـارة الـى محافظـة البصـرة، م (1)

 . 50،ص 2011العراق ، 
 هیئــة اســتثمار بابــل ، العــراق االن،  عــالء حربــة : قــوانین االســتثمار المعمــول بهــا فــي العــراق منعــت العدیــد مــن فــرص االســتثمار العالمیــة، (2)

  http://iraqalaan/bm/economy. 2009) العالمیة لالنباء ، العراق ، صفحة العراقیة لوكالة (نیوز مایتكال
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علـى تسـویة المنازعـات بـین المسـتثمرین االجانـب والدولـة عـن  2006ر لسـنة االسـتثماوكذلك نص قـانون 
، وتسـویة المنازعـات عقبـة علـى للتحكـیم نوعیـة االطـار القـانونيفي الوقت الذي تشـكل فیـه  الدوليطریق التحكیم 

  . 2010عام  حكیم التجاري في العراقتالرغم من افتتاح مركز لل
 

 
تمتـــع البلـــد اتخـــاذ القـــرار االســـتثماري ، فتة فـــي المحـــددات الرئیســـییعـــد االســـتقرار السیاســـي واالمنـــي احـــد 

ة العالقـات بـین االحـزاب السیاسـیة وحالـة ام الحكـم واسـتقرار الحكومـات، وطبیعـالسیاسي مـن حیـث نظـباالستقرار 
 یعـدواالمنـي لجـذب االسـتثمار، وان عـدم االسـتقرار السیاسـي  ةالمالئمـالبیئـة ر یـوفالدیمقراطیة السائدة داخل البلد 

ید االستثمارات االجنبیة المحلیة والتي تق وب رؤوس االموالعائقا امام االستثمارات اذ یسهم بدرجة خاصة في هر 
 ثمارات الخاصـــة وخصوصـــا االســـتثماراالول لالســـت ، اذ ان انعـــدام االمـــن هـــو العـــدو مـــن تـــدفقهاا نحـــو الـــداخل

  )1( االجنبي.
وبمــا ان االمــن والحمایــة للمشــاریع االســتثماریة عامــل مهــم فــي جــذب االســتثمار نجــد المنــاطق الجنوبیــة 

العــراق وعلــى الــرغم مــن تمتعهــا بقــدر مــن االســتقرار االمنــي ،االان المســتثمر االجنبــي یبحــث عــن والشــمالیة مــن 
  )2(االستقرار الدائم والكلي للبلد المضیف ولیس الجزاء منه.

فشـل اسـتقطاب رؤوس  فقدهذا الوضع السیاسي واالمني غیر المستقر مع عدم التفاؤل بالمستقبل  وبسبب
  هروب رؤوس االموال المحلیة الى خارج البلد .  قضال عناخل االموال االجنبیة الى الد

 مـــن ) شـــهد الوضـــع السیاســـي اضـــطرابا ملحوظـــا علـــى الـــرغم2004 – 2003وعلـــى مـــدى عـــامین مـــن (
بـاقرار الدسـتور واجـراء  2005خـالل عـام  التحسـن مـنتشكیل مجلس الحكم ، اال ان الوضع السیاسي شهد حالة 

  . اول انتخابات في العراق
مثـــل عملیـــات زال هنـــاك عوامـــل تعیـــق عملیـــة جـــذب االســـتثمار توعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا التحســـن االانـــه مـــا

  الخطف والتهدید مما ادى الى اعتماد بعض الشركات على شركات امنیة وقوات عسكریة لتحقیق االمن.
االجنبیـة الشـركات قطاعات معینة كالقطاع النفطي سـوف تكـون مجـاال لـدخول فضال عن ذلك فان هناك 
لهــذا القطــاع الــذي یــدفع الوالیــات المتحــدة  مثــل االول فــي الجانــب االســتراتیجيالــى العــراق العتبــارین رئیســین ، یت

االمریكیة لتامین الحمایة لهـذه الشـركات امـا االخـر فیتمثـل فـي ارتفـاع العوائـد فـي هـذا القطـاع التـي سـتكون حـافزا 
  )3( كبیرا لتحمل درجة عالیة من المخاطرة. 

  

                                                           
 .209، ص 2002اللجنة االجتماعیة واالقتصادیة لغربي اسیا (االسكوا) دور الدولة في االقتصاد المعولم : (نیویورك ، االمم المتحدة ،  (1)
 .116، ص2008 العراق ، ، د. نبیل جعفر عبد الرضا: االقتصاد العراقي ما بعد السقوط ، مؤسسة وارث الثقافیة ، البصرة (2)
، بغــداد ،  32شــارل بریســار ، دو غیــوم داســك ، الــنفط وراء حــرب امریكــا فــي العــالم ، ترجمــة : فــالح عبــد القــادر ، مجلــة الحكمــة ، العــدد  (3)

 .30، ص 2005



 
 

149 

 
الطـرق والجسـور والمطـارات  فـي مثـلتلتحتیـة التـي تایعاني االقتصاد العراقي من تخلـف واضـح فـي البنـى 

بشــكل كبیــر بــالحروب التــي مــر بهــا العــراق اال ان  ووســائل النقــل و الكهربــاء واالتصــاالت وغیرهــا ، بســبب تاثرهــا
مــن العــراق  قــد شــهدت تحســنا طفیفــا لــبعض البنــى التحتیــة فــي اجــزاء 2007وحتــى عــام  2003المــدة مــن عــام 

لنجـــف الـــدولي اكانشـــاء الجســـور و تعبیـــد الطـــرق وفــتح المطـــارات (مثـــل فـــتح مطـــار  )1( الســیما منـــاطق الجنـــوب.و 
صـرة الـدولي، وغیرهـا مـن المشـاریع االخـرى ، وقـد سـاعد علـى ذلـك الوضـع المسـتقر واعادة تاهیل وفتح مطار الب

  في تلك المناطق. 
ال ان البنیــة التحتیــة مــا تــزال تعــاني مــن التخلــف و االهمــال مثــل اوبــالرغم مــن التحســن النســبي البســیط 

االخــــرى كالقطــــاع  خـــدمات البلدیــــة كالمـــاء و الكهربــــاء ، ومـــا یعكســــه ذلــــك مـــن تراجــــع فـــي مســــتوى القطاعـــاتال
 ویمكن وصفها وكما یأتي :  الصناعي

  
1  

اء واالضــرار المباشــرة الناشــئة مــن الصــراعات االخیــرة والــنقص الكبیــر بــر ان عوامــل تــدهور منظومــة الكه
فــي االســتثمارات خــالل الســنوات العشــر الماضــیة اســهمت فــي حــدوث نقــص كبیــر فــي االمــدادات . حیــث بلغــت 

الـــى  2005انخفـــض عـــام  ،میغـــا واط ســـاعة (م.و.س ) ) 30266719ــــ(ب  2004طاقـــة المنتجـــة لعـــام كمیـــة ال
 2006م و س عــــــام )  32137809(% )ثــــــم زاد الــــــى 4.8-) م و س وبمعـــــدل تغیــــــر ســــــنوي ( 28811546(

%) ، 3.6وبمعـدل تغیـر سـنوي ( 2007م و س عـام ) 33283350(%) ثم زاد الـى 11.5وبمعدل تغیر سنوي (
الـــى  2010% ) ثـــم زادت عـــام 38.4وبمعـــدل تغیـــر ســـنوي بلـــغ ( 2009) م.و.س عـــام  46064647ثـــم الـــى (

م.و.س وبمعـدل )  61135665ب ( 2011%) وبلغت عـام 6.2م.و.س وبمعدل تغیر سنوي بلغ (48908179
ــــغ(  ــــر ســــنوي بل ــــى ( 2012% ) حتــــى وصــــل عــــام 25تغی ــــر ســــنوي بلــــغ 74062148ال ) م.و.س وبمعــــدل تغی

)21 .(%  
 الـــــــــى تانخفضــــــــ 2010م.و.س عــــــــام )  6722050 (امــــــــا كمیــــــــة الكهربـــــــــاء المســــــــتوردة فقــــــــد بلغـــــــــت

وبلغ االستهالك  2012عام  م.و.س) 8201976(كبیر الى ثم ارتفعت بشكل  2011م.و.س عام )5872124(
  والضائعات في شبكات النقل) م .و.س 6376530( ب  2005والضائعات في شبكات التوزیع عام الداخلي 
  . م.و.س)  1218185 (

  ، )9187921بلغت ( 2012وعام  م.و.س )4378524،  12369289(بلغت  2010وفي عام 
   )2(.الضائعات في شبكات التوزیع والنقل م.و.س على التوالي)  4998948 (

                                                           
مجلــة الغــري للعلــوم االقتصــادیة و  د. عبــد الحســین جلیــل الغــالبي : محــددات االســتثمار االجنبــي المباشــر وسیاســات اجتذابــه نحــو العــراق ، (1)

 .20، ص 2006،  ، العراق الكوفة ، عدد خاص ، نیسانجامعة االداریة ، 
 .  11 – 2، ص 2012 – 2004وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لالحصاء ، مدیریة االحصاء الصناعي ، احصاء الكهرباء لمدة  (2)
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ة عـن قـدم العدیـد مـن والنقـل والتوزیـع الناجمـ ان المشاكل الذاتیة في الكهربـاء تـتلخص فـي مشـاكل االنتـاج
ومشاكل الصیانة والوقود وغیر ذلك فضال عن هجرة العدید من الكوادر الفنیة والهندسیة ومشاكل  محطات التولید

  الفساد االداري والمالي. 
لكهربـاء لمسـتودع سـهل ورخـیص اویشیر تقریـر ممارسـة انشـطة االعمـال الـى ان الحصـول علـى توصـیلة 

،  2012) اجـراءات لعـام 5كلفة نسبیا بالمقارنة ببقیة بلدان المنطقة مرتفع التكلفة حیث بلغت عدد االجراءات (الت
  )یوم . 47والوقت الذي یستغرق للحصول على الكهرباء ( 2014،  2013

%) لالعـوام 238.1، %516.7% ، 609.9بلغـت (فاما التكلفـة كنسـبة مـن متوسـط الـدخل القـومي للفـرد 
حیــث حلــت بالمرتبــة فــي ذلــك المؤشــر علمــا ان دولــة االمــارات العربیــة المتحــدة األفضــل )1( ،علــى التــوالي أعــاله 

    )2( .السابعة عالمیا واألولى عربیا
2  

اعمــار مرافــق االمــداد بالمیــاه بتقســیم االحتیاجــات االجمالیــة العــادة تاهیــل و تشــیر تقــدیرات البنــك الــدولي 
رسـالة  2008ملیـار دوالر، وكـان الجفـاف فـي عـام  )6.8 (تصـل الـى بأنهـا الصحي في العراقخدمات الصرف و 

لعراق على سقوط االمطار لتامین االمداد بالمیاه ، وعادة ما تعاني الشركة الصـناعیة فـي العـراق اباعتماد  تحذیر
 )5(مرة في بغـداد الـى  )26(مرة في الشهر ویتباین االنقطاع حسب الموقع من  )17(من انقطاع االمداد بالمیاه 

  مرة في كربالء.  )2(ر في بابل ونینوى و مرة في الشه
یر لتـوفوالستكمال االمداد العام بالمیاه یعتمد الكثیر من الشركات على االبار الخاصة او مصـادر تجاریـة 

لالمـداد بالمیـاه.  كمصـدرا رئیسـيعلى بـائعین مـن القطـاع الخـاص ات عتمد الشركالمیاه وفي البصرة وذي قار ، ت
   )3( من الشركات الصناعیة في البصرة ان االمداد بالمیاه عقبة رئیسیة. )%88(وترى 

هـو  التـدمیر والهـدفالتـدهور و  الـىالمطارات والسكك الحدیدیة ، وطرق المواصـالت والمـوانئ  وتعرضت
ان البنــــى التحتیــــة تمثــــل العمــــود الفقــــري وشــــریان الحیــــاة لجمیــــع األنشــــطة  علــــى اســــاسشــــل االقتصــــاد العراقــــي 

 االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة في المجتمعات المتحضرة وبدونها ال یمكن تحقیق تطور او رفاهیة للمجتمع.

 
المـــرتبط بتـــامین الحصـــول علـــى  و التـــاخیر بالنســـبة للمســـتثمرین الـــدولیین ان الحصـــول علـــى االراضـــي 

  رئیسیا غالبا ما یكون عامال اساسیا في كبح الدخول الى السوق .  ایمثل قیدالبناء تراخیص  االراضي واستخراج 
ة جماعـــات وافـــراد، ابـــاتاریخیـــا قامـــت قـــرارات التخصـــص علـــى الصـــعید الـــوطني والمســـتویات المحلیـــة بمح

، وعفــا علیهــا ةالســتخدام االراضــي بانهــا قدیمــنطــاق، وتمتــاز الخطــط واســاءة اســتخدام الســلطة والفســاد الواســع ال
ــد انظمــة المســاحة قدیمــة ومرتكــزة علــى المســتندات الورقیــة ویشــیر تقریــر ممارســة انشــطة االعمــال ان  الــزمن وُتعَّ

                                                           
 . 199ص-171ص-102ص، 2014،  2013،  2012البنك الدولي : تقریر ممارسة انشطة االعمال ،  (1)
 ) 1 – 3 – 3انظر الملحق ( (2)

  q.orgira-www.psdc، منشور على الموقع االلكتروني  63، ص 2012البنك الدولي : تقییم مناخ الستثمار في العراق ،  )3(



 
 

151 

رتبـة والم 2010عالمیـا عـام  53بالمرتبة ثمعالمیا 37بالمرتبة  2007ترتیب  العراق في تسجیل الملكیة كان عام 
عـدد فـان ومع ان اجراءات تسـجیل الملكیـة لیسـت معقـدة  2013عالمیا عام 100والمرتبة  2012عالمیا عام  98

 ت) اخــذ2014 – 2011المــدة (یومــا وخــالل  8 امــا الوقــت فكــان 2014 – 2005مــن عــام  5االجــراءات بلغــت 
عـام )% 6.5(ثـم بلغـت  2005عـام )% 7.7 (بلغـتف. تكلفـة التسـجیل اما وقتا طویال یوم وهذا یعد  51ستغرق ت

والتـي المقارنة مع المملكة العربیة السـعودیة  اذا ماتمباهضة  وتعتبر  )1( 2014عام )% 8.2(ثم وصلت  2009
  )∗( %0( بلغت فیهاتكلفة التسجیل 

 
 

دورامهمــأ وفـــاعال فـــي تنظـــیم تعتبــر جزءامهمـــا مـــن السیاســة االقتصـــادیة الكلیـــة حیـــث تــودي السیاســـة النقدیـــة 
عرض النقود والتحكم بالسیولة النقدیة واالئتمان .ومن خالل هذا الدور المهـم تسـتطیع السـلطات النقدیـة والمتمثلـة 

المركـــزي كـــاعلى ســـلطة نقدیـــة ان تحقـــق اهـــداف حیویـــة تصـــبوا الیهـــا كاســـتقرار ســـعر الصـــرف والحـــد مـــن بالبنـــك 
الهـداف التـي تسـعى الیهـا كافـة اقتصـادات العـالم بمـا لهـا مـن أثـار تـنعكس التضخم والتـي تعتبـر مـن أبـراز وأهـم ا

  على االقتصاد والنمو االقتصادي .
    

التـوازن الـداخلي یـة ویمكـن ترجمتـه كاحـد مؤشـرات داسـة النقییستخدم معدل التضخم كمؤشر یعبر عن الس
، وما یتبع لمحلیةمن خالل تدني الثقة بالعملة ا ةاالستثماری البیئةالتضخم الى افساد ویؤدي االرتفاع في معدالت 

، بوصـــفه مؤشـــرا لدرجـــة یف االنتـــاج و االربـــاح وراس المـــالذلـــك مـــن تـــاثیرات مباشـــرة فـــي سیاســـة التســـعیر وتكـــال
االستقرار السیاسي خصوصا في البلدان التي تعـاني مـن معـدالت مرتفعـة فـي التضـخم، االمـر الـذي یسـاعد علـى 

، اذ تحــل العملــة االجنبیــة وبالتحدیــد الــدوالر محــل العملــة المحلیــة كوســط للمبادلــة ومخــزون الــدولرة ةر ظــاهر اانتشــ
القیمة ، وینعكس ذلك بشكل ارتفاع في معـدالت هـرووب المـدخرات المحلیـة الـى الخـارج كمـا یـؤدي التضـخم الـى 

المضـاربة فـي المبـاني و  تشویه النمط االستثماري ، اذ یتجه المستثمر الـى تلـك االنشـطة ذات االجـل القصـیر او
  عد عن االستثمارات المنتجة التي تتطلب افاق بعیدة المدى. ویبت ،المعادن النفیسة 

) وارتفـع 8ل (و كمـا هـو موضـح فـي الجـد 2002عـام )% 19.31(بلغت معدالت التضخم في العراق  وقد
عـــام )% 6.9(وبلـــغ ) % 30.83(لیصـــل الـــى  2007عـــام  ثـــم اخـــذ باالنخفـــاض 2005عـــام )% 36.95(الـــى 

   )2( .2013عام  )%1.9 (ثم انخفض الى 2009

                                                           
 . 199ص-171ص-102ص ،البنك الدولي ، تقریر ممارسة انشطة االعمال (1)

التكلفةالرســمیة (دون ایــة رســوم غیــر رســمیة )النجــاز اجــراءات تســجیل اونقــل ملكیــة العقــار حتــى یــتمكن المســتثمر مــن بیعــه او رهنــه كضــمان  ∗
المنخفضة لهذا المؤشر الى كفاءة وفعالیة نظام تسجیل الملكیـات  مقابل الحصول على قرض مصرفي (%من قیمة االصل العقاري)وتشیر القیم

 %)یعني دون تكلفة من متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي.0العقاریة المعمول بهاو(
 .2013 –2000وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات المجموعة االحصائیة للسنوات (2)
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عــن ارتفــاع اســعار الســلع  نتجــت 2007 – 2000بــین القتصــاد العراقــي اان تفــاقم مشــكلة التضــخم فــي 
انخفاض قدرتها على المنافسة في االسواق ، وهـذا یـؤدي الـى زیـادة االعتمـاد علـى الخـارج  ومن ثمنتجة محلیا مال

مـن المشـاریع،  الكثیرا قتالل المیزان التجاري للسلع غیر النفطیة والى تراجع حجم االنتاج واغالخالى ا ادى مما
لقیمـة ا علـى اظهـا الـى الخـارج للحفـاالسـتثمار فـي داخـل البلـد، وتوجه ومن ثم عزوف رؤوس االموال المحلیة عن

ه اسـتثماراتهم الـى داخـل البلــد اذ احجـام المسـتثمرین االجانـب عــن توجیـ فـيلـرؤوس االمـوال وسـاهم ذلــك  الحقیقیـة
   )1(فرص الربح في ظل سیادة التضخم. تضاءلت
لـم  وفي الواقع فهي التضخممعدالت  الى انخفاضلمركزي العراقي ووزارة التخطیط امصادر البنك تشیر و 

اسـتبعاد مجـامیع سـلعیة مهمـة جـدا كمجموعـة اعتمـاد اسـلوب لقیاسـه یـتم بموجبـه تنخفض ولكـن الـذي حصـل هـو 
فضال عن احتسابه مقارنة بالعام الماضي او الغذاء ومجموعة السكن و االیجارات ومجموعة المشتقات النفطیة ، 

، لذلك یظهر معدل التضـخم مـنخفض 2002ولم یتم احتسابه على افتراض سنة االساس عام   )2(الشهر الماضي
 2002ثال ســنة اســاس مــلفــي ضــوء جمــع المجــامیع الســلعیة و  هولكــن عنــد احتســابوهــذا انخفــاض وهمــي ومضــلل 

عائـد  عنـد مقارنتـه مـعكثیر من الحـالي، وهـذا معـروف وواضـح للمسـتثمر ممـا یعنـي یظهر معدل التضخم اعلى ب
ریة االســتثمااالســتثمار المتوقــع وســعر الفائــدة ســیكون غیــر مشــجع علــى االســتثمار ممــا یعنــي بعــدم مالئمــة البیئــة 

   )3( سیما االجنبي الن المخاطرة ستزداد مقابل االرباح المنخفضة.العراقیة لالستثمار 
  )2013 – 2000) التضخم وسعر الصرف في العراق للمدة (8جدول رقم (

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
  1.9  6.1  5.8  2.9  6.9  12.7  30.83  53.26  36.95  26.96  33.61  19.31  16.4  16.6  التضخم

ســـــــــــــعر 
  الصرف

1930  1929  1957  1936  1453  1472  1475  1267  1193  1170  1170  1170  1166  1166  

  المصدر 
 ) 2013 – 2000البنك المركزي العراقي : النشرة السنویة ، ( -

، )2013 – 2000وتكنولوجیــا المعلومــات ، المجموعــة االحصــائیة ، للمــدة ( ز المركــزي لالحصــاءلتخطــیط: الجهــاوزارة ا -
 .2ص

– 
ــــد  ةالمســــتثمرین االجانــــب قیمــــة عملــــ ضــــعی ســــعر الصــــرف  یتمیــــزما المضــــیف نصــــب اعیــــنهم فعنــــدالبل

نحو التقدم الى ذلك البلد فاالنخفاض الذي یحـدث فـي قیمـة العملـة ة الطمئنانهم وتشجیعهم اعباالستقرار یكون مد
المحلیة سوف یؤدي الى انخفاض اسعار السلع المصدرة من قبل الدولة في السوق الـدولي وهـذا بـدوره یـؤدي الـى 

                                                           
،  23، العــدد  2نیة الســنة فــالح خلــف الربیعــي : اثــر السیاســات االقتصــادیة علــى منــاخ االســتثمار فــي الــدول العربیــة ، مجلــة علــوم انســا (1)

 .12، ص 2005، العراق
، 2013العراقي،  يوزارة التخطیط : الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، مدیریة االرقام القیاسیة ، التضخم السنوي لالقتصاد (2)

 .2ص
 د. بالســم جمیــل خلــف : االســتثمار االجنبــي المباشــر بــین محــددات العولمــة واشــكالیة البیئــة االســتثماریة العراقیــة، مجلــة كلیــة بغــداد للعلــوم(3)

 .57 ص 56، ص2013،  ، العراق االقتصادیة الجامعة ، العدد الخاص بمؤتمر الكلیة ، جامعة بغداد
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مــه بممارســة النشــاط االســتثماري فــي الدولــة افقــات مضــافة لــم تكــن فــي تقــدیره عنــد قینتحمــل المســتثمر خســائر و 
  )1(مستقطبة لالستثمار. ال

)  رفــع مــن قیمــة الــدینار 2013 – 2003نجــد ان البنــك المركــزي مــن خــالل ادواتــه النقدیــه خــالل المــدة (
) دینــار 1472اصــبح ( 2003) دینــار عــام 2133(العراقــي مقابــل الــدوالر االمریكــي فبعــد ان كــان ســعر الصــرف 

 2013،  2012)دینـــار عـــام 1166صـــبح () حتـــى ا2011 – 2009دینـــار عـــام (1170ثـــم اصـــبح  2005عـــام 
وبذلك بدأت الثقة تعود بقیمة الدینار العراقي وقدرته على ان یكون مخزنا للقیمة وهـي )2(مقابل كل دوالر امریكي. 

  .  اهم وظائف النقود
ــ االجنبیــة مــن العمــالت البنــك المركــزي  اتان الســبب االهــم وراء تحســن ســعر الصــرف هــو تزایــد احتیاطی

ولكن في الوقـت نفسـه ، فـان  2012زت ذلك بعد و ، وتجا 2011ملیار نهایة )  60( من التي وصلت الى اكثر 
وهـي  لهذه االیـراداتلكون االیرادات النفطیـة هـي المصـدر  (Critical)استقرار سعر الصرف هو من النوع الحرج 

قویـا علـى الـدوالر ي موجات االنفـاق العـام التـي تعكـس طلبـا ما، فضال عن ان تنمعرضة لتقلبات السوق النفطیة 
ى االسـتقرار الــذي العراقیـة، لــذلك یبقـسـعر الصـرف ، وهــي كثیـرا مـا تحـدث فــي السـوق  فــي مفاجئـة تسـبب تقلبـات

المـــزادات الیومیـــة، رهینـــة تنـــوع ایـــرادات النقـــد  ة النقدیـــة عبـــر اســـتقرار ســـعر الصـــرف وبوابتهـــاســـعت الیـــه السیاســـ
   )3(.ة في العراق، وهذا ال یحدث اال بتنوع البنیة االنتاجیاالجنبي

 
الــى تراجــع  الســابقبــان حكــم النظــام القطــاع المصــرفي آدارة الســیئة علــى لقــد ادت الســیطرة المحكمــة واال 
بنیویـة تعرقـل نمـوه مصرفي قطاعا صغیرا ویعاني من اختالالت وتشوهات لالقطاع وما زال القطاع اهذا وضعف 

  في بناء العراق. هنموا صحیحا وتحجیم دور 
العقبــات امامهــا یــأتي فــي المقدمــة منهــا وجــود  ال رؤوس االمــوال تواجــه مجموعــة مــنومــا زالــت حریــة انتقــ

  عوائق تشریعیة وفنیة تمنع تدفق رؤوس االموال االجنبیة. 
التاســـیس مصـــارف حكومیـــة واحـــد منهـــا حـــدیث  )7 (مصـــرفا منهـــا) 54 (ویتكـــون الجهـــاز المصـــرفي مـــن

   )4( فرعا لمصارف اجنبیه.)  15( مصارف اسالمیة  ) 9 (مصرف تجاري خاص و )  23(اسالمي و
اسـتنادا الــى و ي غیـاب المسـاواة وتكـافؤ الفـرص ، الخاصـة مـع البنـوك المملوكـة للدولــة فـو تتنـافس البنـوك 

كومیــــة بالتعامــــل مــــع البنــــوك ئــــات والمصــــالح الحیللدولــــة والهتعلیمــــات الحكومــــة ال یســــمح للمؤسســــات المملوكــــة 
  ، مما یشكل عقبة رئیسیة امام تنمیة وتطویر قطاع مصرفي خاص قابل للحیاة. الخاصة

                                                           
،  2006بیـــروت ،  ، 1ط، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة،المعوقـــات و المخـــاطر القانونیـــة  مرائي ، االســـتثمار االجنبـــيدریـــد محمـــود الســـا (1)

 .134ص
  www.albenkaldawli.orgالبنك الدولي البیانات  )2(

،كلیـة االدارة  65حـوث اقتصـادیة عربیـة ، العـدد تبعیـة الـى االسـتقالل غیـر الفعـال ، بمحمود محمد داغر : السیاسة النقدیة في العراق مـن ال(3)
 . 42، ص 2014،  ، العراق جامعة بغداد، واالفتصاد 

 .5،ص 2014، ، العراقد. ماجد الصوري : اصالح النظام المصرفي في العراق ، مجلة الحوار ، معهد السیاسات االنمائیة   (4)

http://www.albenkaldawli.org
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ة االعمال وذلـك واضـح مـن خـالل المراتـب التـي نالهـا ول على االئتمان عقبة لممارسة انشطصحویمثل ال
عالمیــا مــن )176(والمرتبــة  183مــن ضــمن  2012)عالمیــا عــام 174( نــال المرتبــة اذ العــراق فــي ذلــك المؤشــر

) الـذي یقـیس 10 – 0ففي قوة الحقوق القانونیة ( ، دولة189 عالمیا من ضمن )180(دولة والمرتبة  185ضمن
تسهیل عملیة االقراض   وبالتاليالدرجة التي تحمي بها قوانین الضمانات واالفالس حقوق المقترض والمقترضین، 

لضمانات واالفالس مصممة بشكل غیر  ا ) مما یدل على ان قوانین2014 – 2005) نقاط لمدة (3العراق ( نال
) الــذي 6 – 0مؤشــر عمــق المعلومــات االئتمانیــة (امــا تمــان ق  القــدرة علــى الحصــول علــى االئجیــد لتوســیع نطــا

ــ ة المتاحــة عــن طریــق الســجالت یقــیس القواعــد التــي تــؤثر علــى نطــاق ومــدى تــوافر ونوعیــة المعلومــات االئتمانی
  .  )∗()نقطة0والمكاتب العامة او الخاصة للمعلومات االئتمانیة ، نال العراق (

امــا فــي تغطیــة الســجالت العامــة للمعلومــات االئتمانیــة كنســبة مئویــة مــن عــدد الســكان الراشــدین وتغطیــة 
) وذلـك یعنـي ان العـراق ال 0ي (هدین فكنسبة مئویة من عدد السكان الراش المراكز الخاصة للمعلومات االئتمانیة

   )1( تتوفر لدیه هذه النوعیة من مكاتب تسجیل المعلومات االئتمانیة الخاصة والعامة.
كونهـا یة هي األولى في ذلك المؤشر المهم دالسعو  المملكة العربیة  وعند المقارنة مع الدول العربیة كانت

  )2( .2014- 2013عالمیا لعام )  55 – 53(بالمرتبة حلت 
 

علـى مبـدا سیاسـة البـاب المفتـوح، اذ فتحـت البـاب  2003اعتمدت السیاسة التجاریة في العـراق بعـد عـام  
 وتخفیــف لتجــارة الداخلیــة والخارجیــةعلــى مصــراعیه امــام االســتیرادات ، نتیجــة لعــدم التــدخل الــدولي فــي شــؤون ا

   )3( القیود علیها.
والــذي تضــمن االنتقــال مــن سیاســة الحمایــة التجاریــة الــى سیاســة  2004لســنة  54اصــدار االمــر تــم  اذ

  الحریة التجاریة. 
فقـد تزایـدت  2003عن العراق بعد عـام  ورفع العقوبات االقتصادیة المفتوح  سیاسة البابونتیجة النتهاج 

ارتفـع الـى  ملیـار دینـار )21304(،  2004مستویات التجارة الخارجیة للعراق ، اذ بلـغ اجمـالي االسـتیرادات عـام 
 )) 58037(ووصــل الــى  2010عــام  ) ملیــار دینــار32688(ثــم ارتفــع الــى  2007عــام  ) ملیاردینــار21516(

     )4( .2011عام  ملیاردینار
عــام  ) ملیــار دینــار39590 (الــى 2004عــام  )ملیــار دینــار 17180(كمــا ازداد اجمــالي الصــادرات مــن 

2007.  
                                                           

 االئتمانیة بما یسهل قرارات االقراض . )مع مالحظة ان القیم االعلى تشیر الى توافر قدر اكبر من المعلومات6و 0تتراوح قیمة المؤشر بین ( ∗
صـلي ، السـنة الثالثـون ، العـدد الف2013المؤسسة العربیة لضمان االستثمار وائتمان الصادرات : ببیئـة اداء االعمـال فـي الـدول العربیـة لعـام (1)

 .14، ص 2014 الكویت ، الرابع ،
(2) Albank aldwli : doing business report (2013 – 2014), p192 – P221 
(3)  Imf , Iraq-letter of internet of internet , memorandum of economic and financial and technical 

memorandum of understanding Bagdad , September 2004, P.10. 
  . 5-4،ص)2011 – 2004الجهاز المركزي لالحصاء ، مدیریة احصاء التجارة التقریر السنوي لالستیرادات ( :وزارة التخطیط   (4)



 
 

155 

 ) ملیـــار دینـــار104645،  110437،  97379(و 2010عـــام  ) ملیـــار دینـــار614106(ثـــم ارتفـــع الـــى 
    )1( على التوالي. 2013،  2012،  2011لالعوام 

نفط الخـام فـي الـومن بین العوامل التي اسهمت في زیادة معدل التبادل التجاري للعـراق هـو ارتفـاع اسـعار 
  . 2003السوق العالمیة وزیادة الطلب علیها، فضال عن سیاسة تحریر التجارة التي انتهجتها العراق بعد عام 

یة امام المنتجات والسلع االجنبیة ، وقد ادى هذا فتح الباب على مصراعیه الى فتح السوق العراقلقد ادى 
فـــي النـــاتج المحلـــي  التحویلیـــة  لمحلـــي اذ بلغـــت نســـبة مســـاهمة قطـــاع الصـــناعةاالـــى انكمـــاش وتـــدهور االنتـــاج 

  . )%2(االجمالي اقل من 
اال ان ذلك لم یؤدي الى اصالح العجـز  2003الرغم من زیادة الصادرات خالل المدة التي اعقبت على و 

حجــــم  تزایــــدفــــي میــــزان المــــدفوعات وجــــذب االســــتثمار االجنبــــي ، وان اتبــــاع سیاســــات تحریــــر التجــــارة ادى الــــى 
با علــى مســتوى وبشــكل تصــاعدي نتیجــة الرتفــاع مســتویات الــدخول ممــا انعكــس ســل 2003االســتهالك بعــد عــام 
  االدخار و االستثمار.

لعـام عالمیا  179ویاتي العراق في مؤشر التجارة عبر الحدود في تقریر ممارسة انشطة االعمال بالمرتبة 
 4األخیـــرة. وكانــــت دولـــة االمــــارات العربیـــة المتحــــدة بالمرتبــــة بالمرتبــــة عربیـــا  19و  2014،   2013،  2012

    )2( .عالمیا واألول عربیا في ذلك المؤشر
 )2014 – 2006للمدة ( 10العداد الوثائق هو  في العراقالتصدیر  حیث ان مؤشر عدد مستندات - 

. وفـي 2010 – 2006لمـدة لیـوم  102راوح في حده االقصى ؤشر الوقت المستغرق في التصدیر تان م - 
 .2014 – 2011یوما للمدة  80حده االدنى 

 – 2009دوالر للعام 3900و  2008 – 2006دوالر لمدة 3400راوح بین مؤشر تكلفة التصدیر تواما   - 
 ) 2014 – 2011دوالر لمدة ( 3550وبلغ  2010

 مستندات .  10عدد مستندات االستیراد هو  - 

وفـي حـده  2010 – 2006لمدة لیوما 101في االستیراد تراوح في حده االقصى  المستغرقمؤشر الوقت  - 
 .2014 – 2011یوما لمدة  83االدنى 

ــــة ا -  ــــراوح االســــتیرادان مؤشــــر تكلف ــــین تت دوالر لالعــــوام  3900و  2008 – 2006لمــــدة لدوالر  3400 ب
  )3( ).2014 – 2011دوالر للمدة ( 3650و  )2011،  2010(

 
لنشـاط الفـردي هـو الغالـب االمنشـآت  الصـغیرة و ضعیفا وغیر مـنظم حیـث في العراق نشا القطاع الخاص 

بمعنــى انــه مــا یــزال بعیــدا عــن مزایــا اذ یفتقــر الــى اســتخدام التكنولوجیــا الحدیثــة ویمــارس نشــاطات تقلیدیــة مبعثــرة 

                                                           
 . 5-4)  ،ص2013 – 2004 (الجهاز المركزي لالحصاء ، مدیریة احصاء التجارة التقریر السنوي لصادرات : وزارة التخطیط  (1)
  ) 8-3انظر الملحق رقم (  (2)
 . 199ص -171ص -102)،ص 2014-2006 (ممارسة انشطة االعمال ، تقریرالبنك الدولي ،   (3)
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االنتــاج الكبیــر فــي االدارة و التســویق واالســتثمار واختیــار التكنولوجیــا فضــال عــن انــه یفتقــر الــى المبــادئ الحدیثــة 
  )1( لممارسات التجاریة.ا مللع

ولقــد عمــدت االدارة االقتصــادیة للدولــة فــي عقــد التســعینات الــى اعطــاء دور اكبــر للقطــاع الخــاص تجلــى 
في الحیاة االقتصادیة في ظـل  هبدور  لیضطلعبشكل واضح في اصدار بعض القوانین التي فسحت المجال امامه 

توفیر القروض من خالل تأسیس صندوق التنمیة الذي لوقد بذلت محاوالت  الحصار االقتصادي المفروض وقتها
دة ومــا عانــاه االقتصــاد اال ان الوضــع الســائد فــي تلــك المــ اســهم بتــوفیر رؤوس االمــوال للقطــاع الخــاص المحلــي،

االســتقرار السیاســي ، وشــحة المــوارد االولیــة وسیاســیة تمثلــت فــي زعزعــة االمــن و  العراقــي مــن مشــكالت اقتصــادیة
، دفـع القطـاع الخـاص الـى الـذياكل رؤوس االموال المحلیـة تها فضال عن التضخم الذي اسهم في فوارتفاع تكالی

كـل ذلــك كــان لـه دورا ســلیبا فــي عــدم .بحثــا عـن فــرص افضــل لالســتثمار الخــارج تحویـل بعــض رؤوس اموالــه الـى
عــام  )% 7.9(وقــد بلغــت نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي تكــوین راس المــال الثابــت  تطــور القطــاع الخــاص

 2003علـى التـوالي . سـقوط نظـام الحكـم فـي العـراق عـام  2002،  2001عـام  % ) 17.8% ، 7.5(و 2000
شهد الوضع السیاسي واالمني واالقتصادي حالـة مـن االربـاك والفوضـى اسـهمت هـي االخـرى باسـتمرار انخفـاض 

ثم انخفضت الى  2004عام  ) %7 (نسبة مساهمة القطاع الخاص في تكوین راس المال الثابت اذ بلغت حوالي
 – 2006لألعــــوام ( )%2.9% ، 2.7% ، 6.1% ، 6.8% ، 2.5% ، 4.5% ، 2.2(و 2005عـــام  )2.7%(

دورا اكبـــر فــــي العملیــــة   وعلـــى الــــرغم مــــن التأكیـــد علــــى اعطــــاء القطـــاع الخــــاص . )2() علـــى التــــوالي 2012
االقتصــــادیة وفــــي تحریــــك االقتصــــاد علــــى طریــــق التنمیــــة االقتصــــادیة واالجتماعیــــة اال ان مســــاهمته اســــتمرت 

وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد نشـط القطـاع الخـاص المحلـي  ،باالنخفاض نظرا لضـعف إمكاناتـه قیاسـا بالقطـاع العـام
قـي ضـعیفا السـیما فـي القطاعـات اإلنتاجیـة وغیـر قـادر علــى فـي العـراق فـي قطـاع التجـارة ، اال انـه بشـكل عـام ب

تــولي مســؤولیة إدارة النشــاط االقتصــادي بشــكل فاعــل ، ممــا شــكل إعاقــة حقیقیــة لالســتثمار ، اذ تتطلــب العملیــة 
االســتثماریة وجــود افــراد ومؤسســات وشــركات لــدیها الخبــرة الكافیــة والمــوارد المالیــة و النقدیــة الالزمــة للــدخول فــي 

   لیة االستثمار، وعلیه فان ضعف القطاع الخاص المحلي یشكل عائق یواجه االستثمار في العراق.عم
امـــا اهـــم القطاعـــات التـــي یمكـــن للقطـــاع الخـــاص المحلـــي واالجنبـــي االســـتثمار فیهـــا والتـــي تمثـــل فـــرص 

عهــا مــع القطــاع مــن خــالل إقامـة الشــراكة بانوااو  بشــكل منفــرد االضــطالع بهـا اسـتثماریة یمكــن للنشــاط الخــاص 
  -:فهي العام

1   
% اال ان دور القطـاع الزراعـي 64على الرغم من ارتفاع الملكیـة الخاصـة للحیـازات الزراعیـة الـى حـوالي 

ا لمسـتلزمات ، اذ ظلـت مجـاالت االسـتثمار الخـاص محصـورة غالبـلظل محدودا متاثرا بسیاسات الـدعم الحكـومي 

                                                           
 .310، ص 2004د. احمد الكواز  : تصورات حول واقع مستقبل االقتصاد العراقي ، المعهد العربي للتخطیط ، الكویت ،   (1)
 . 20) ـص 2012-2006، (وتكنولوجیا المعلومات ، مدیریة الحسابات القومیة وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لالحصاء (2)
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مجاالت التي تحقـق عائـدا سـریعا حیـث دورة راس التربیة الدواجن واالسماك) أي في الحیوانیة (في مشاریع الثروة 
   )1( المال في هذه األنشطة تكون اسرع منها في القطاع الزراعي النباتي.

 وارتفعــت الــى 2000عــام )% 10.8 (ان مســاهمات القطــاع الزراعــي فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي بلغــت
، %4.3(و  2010عام )% 4.8(و  2008عام )% 7.6(ثم اخذت بالتراجع حیث بلغت  2003عام )% 14.3(

    )2( على التوالي. 2013،  2012،  2011م اع )% %6.8 ، 6.2
       )3( -في العراق  نالحظ : وللوقوف على واقع القطاع الزراعي 

 االرتفاع الكبیر في تكالیف اإلنتاج الزراعي بسبب ارتفاع تكالیف مدخالت االنتاج.  -1

الســـلع المســـتوردة حیـــث الســـلع فـــي األســـواق المحلیـــة امــام  الزراعیــةانعــدام القـــدرات التنافســـیة للمحاصـــیل  -2
 العراقیة تمتاز بارتفاع أسعارها ورداءة جودتها. ةالغذائی

 وجیة والمالیة والتسویقیة للقطاع الزراعي الخاص. ضعف اإلمكانیات الفنیة والتكنول -3

اعتمــاد القطـــاع الزراعـــي علــى األســـواق الخارجیـــة فـــي توریــد معظـــم مـــدخالت اإلنتــاج مـــن بـــذور وتقـــاوي  -4
محسنة ومكننـة ومبیـدات واسـمدة یتعـذر الحصـول علیهـا محلیـا العتبـارات مالیـة وفنیـة فضـال عـن ارتفـاع 

 أسعارها . 

 . والمجتمعجي كافي من تلك الحبوب التي تدخل في صلب االمن الغذائي للفرد عدم وجود خزین ستراتی -5

ــ -6  2002ســنة  3ملیــار م)  44.1(درة المیــاه ومشــكلة ادارتهــا فقــد بلــغ المتــاح مــن المــوارد المائیــة حــوالي ن
مـــن اجمـــالي  ) %97(وهـــو مـــا یشـــكل  3ملیـــار م) 40(المتـــاح منهـــا لالســـتخدام الزراعـــي حـــوالي وكـــان 

 الموارد المائیة المتاحة.

 شحة الكمیات التي یتلقاها العراق سنویا من میاه االمطار و األنهار .  -7

زیادة ملوحة التربة لعدم وجود عمق مناسب ممـا یزیـد مـن نسـب التبخـر بشـكل متزایـد نتیجـة عـدم االكـراء  -8
 لمیاه النهر مما یزید من زیادة ملوحتها . 

2   
ة ضئیلة جدا في الناتج تالرغم من أهمیة هذا القطاع في النشاط االقتصادي المحلي اال ان مساهمعلى 

وبعـد ذلـك )% 4.6(بلغـت  2003%) وفـي عـام 4.1( 2000ة عـام تالمحلي اإلجمالي حیث بلغت نسبة مساهم
% ، 2.7(و  2010عـــام )% 2.9(وبلغـــت  2008عـــام )% 2.2( بـــدات بـــالتراجع بشـــكل ملحـــوظ حیـــث بلغـــت 

 2009وبلغـــت عـــدد المنشـــات الصـــغیرة الخاصـــة عـــام   )4( .2013،  2012،  2011لألعـــوام ) % %3 ، 2.8
                                                           

سعد عبد اهللا عاصم ، محمد خیري محمد ، االثار المترتبة على القطاع الزراعي فـي حالـة انضـمام العـراق لمنظمـة التجـارة العالمیـة ، مجلـة  (1)
 .6، ص 2001 ة الرافدین الجامعة ،كلی كلیة الرافدین الجامعة ، العدد الثامن ، السنة الخامسة ،

 . 25) ،ص2012- 2000(الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، الحسابات القومیة ،  :وزارة التخطیط (2)
، )74) العدد (19في العراق ، مجلة العلوم االقتصادیة واإلداریة المجلد( د. حالوب كاظم معله : البیئة االستثماریة المالئمة لقطاع االعمال (3)

 .268 ص،2010، كلیة االدارة و االقتصاد ، جامعة بغداد ، العراق 
 .  25)،ص 2013-2000 (وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، مدیریة الحسابات القومیة ، (4)
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 )27694(ثم انخفضـت الـى  2012) منشاة صغیـرة خاصـة عام  43669) منشاة زادت الى ( 10289حوالي (
اذا توقفـــت معظـــم المشـــاریع الخاصـــة بســـبب   )1(% )36.6-وبنسبــــة تغیــــر سالــــب ( 2013منشـــاة خاصـــة عـــام 

توقف دعم الدولة  لها وانقطاع الكهرباء وانكشاف السوق العراقیة للخارج ودخول سلع بأسعار منخفضة ومـن ثـم 
عدم قدرة المنتج المحلي من المنافسة على ان معظم هذه المشـاریع كانـت منتجـة واثبـت قـدرتها فـي تلبیـة الطلـب 

  اضیة .المحلي طوال المدة الم
    )2(  -:وللوقوف  على واقع القطاع الصناعي نالحظ 

 ضعف الترابط والتشابك الصناعي بین المشاریع الصناعیة مع بقیة الفروع واألنشطة االقتصادیة .  -1

توقــف معظــم المشــاریع الصــغیرة والمتوســطة جزئیــا او كلیــا عــن العمــل كالصــناعات الكیمیاویــة و االدویــة  -2
التجـــاري منتجـــة محلیـــا وانتشـــار ظـــاهرة الغـــش وانخفـــاض القـــدرات التنافســـیة للســـلع الوالغذائیـــة والنســـیجیة 

 والصناعي لتخفیض التكالیف والسعر على حساب الجودة. 

 ال یحظى القطاع الصناعي بفرص كبیرة في حصوله على التمویل من المصارف والمؤسسات المالیة.  -3

 لمعلوماتیة واإلداریة والتسویقیة. ة واضعف اإلمكانات المالیة و العملیة والتكنولوجی -4

أدى الـى ابتعـاد راس لمـال الخـاص عـن هـذا النـوع مـن النشـاط  الرئیسـیة سیطرة واحتكار الدولة لالنشطة  -5
 لمخاطر السیاسیة الحكومیة. ل تعرضهوالتركیز على الصناعات الصغیرة خشیة 

 
3  

یعد قطاع السیاحة في العراق بما یتملكه من مزایا كبیرة احد القطاعات المعول علیها في تنویع االقتصـاد 
اذ والتطـور. العراقي من خالل تولید مصادر جدیدة للدخل والعمالة وتحفیز بقیة األنشطة االقتصـادیة علـى النمـو 

 2010ملیــــون زائــــر عــــام  )1.5(و 2008) الــــف زائــــر عــــام 900(. و 2002) الــــف زائــــر  عــــام  344جــــذب  (
في النجف وكربالء مالیین الحجاج سنویا، عالوة على اختیار النجف عاصمة وتستقبل األماكن الشیعیة المقدسة 

مــن قبــل المنظمــة اإلســالمیة للتربیــة و العلــوم والثقافــة ، وهنــاك منــاطق ذات طــابع  2012للثقافــة اإلســالمیة لعــام 
  شمال المكسوة بالخضرة والجو المعتدل. الومناطق  المشهورة والنصارى والمواقع  للطوائف االسالمیة دیني

الفنادق والتجهیزات األساسیة األخرى الالزمة للسیاحة ، وقد یعـود  في یعاني العراق حالیا من نقصولكن 
ت السیاحیة الجدیدة واقتصارها على لقطاع الخاص لبناء الفنادق والمنشالسبب ذلك الى محدودیة رؤوس األموال 

المتطلبات االستثماریة الكبیرة للنشـاط السـیاحي وان التمویـل  مستثمرین اشخاص بإمكانات محدودة ال تتناسب مع
، لـذلك لـم بقیة هـي لقطاعـات الـنفط والكهربـاءاالسـ حیـثالموجه للنشاط السیاحي من الدولة لم یكن كبیرا وضخما 

    )3( الخاص األولویة في التخصیصات االستثماریة على الرغم من أهمیته في االقتصاد.ینل القطاع السیاحي 
                                                           

    . 7، ،ص2013، مدیریة االحصاء الصناعي ،  وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي  لالحصاء (1)
 . 259د. حالوب كاظم معله ، مصدر سابق ، ص (2)
، جامعـة البصـرة، كلیـة االدارة و االقتصـاد ،  3676د. نبیل جعفر عبـد الرضـا واقـع القطـاع الخـاص فـي العـراق ، الحـوار المتمـدن ، العـدد  (3)

 . 2012العراق ، 
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ـــة بكـــل الســـباب منهـــا  2003الســـیما بعـــد عـــام و هـــذه الظـــاهرة ســـریعا فـــي العـــراق  نمـــتلقـــد  غیـــاب الدول

والشــفافیة وتــدمیر و تخریــب لمنظومــة القــیم واألخــالق فــي المجتمــع  المســاءلةة غیــر قلیلــة وغیــاب مؤسســاتها لمــد
جاء هذا بعد و  العراقي وتداخل الصالحیات وضعف الهیاكل التنظیمیة وعدم وضوح الحسابات المالیة وغیر ذلك 

 وبطالـة  ت هیكلیـة فـي االقتصـاد العراقـي وتضـخمنجـم مـن اخـتالالان خرج العراق من حروب وحصار مدمر وما 
  ذلك.  وغیر

عالمیــا مــن ) 113 (ومــن خــالل التقریــر العــالمي لمؤشــر الشــفافیة (مــدركات الفســاد) احتــل العــراق المرتبــة
عالمیـا ) 171(والمرتبـة  2008دولـة عـام  180عالمیا مـن ضـمن ) 178 (والمرتبة 2003دولة عام  133ضمن 

    )1( .177من ضمن 
عوامــل داخلیــة وأخــرى خارجیــة ،  بســبببشــكل ســریع جــدا  انبثقــتظــاهرة الفســاد فــي العــراق قــد  اننجــد 

والتي مثلت األرض الخصبة لنمو واتساع  السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیةالعوامل باالسباب الداخلیة  وتمثلت 
هذه الظاهرة فـي العـراق بعـد ان تـم تغـذیتها بالفسـاد المسـتورد الـذي جـاء بـه المحتـل ومـا رافقـه مـن عقـود ومشـاریع 

 ة الزمنیـة وطبیعـة اإلجـراءات التـي تتطلبهـا عملیـة الموافقـة علـى االسـتثماروتین القاتل والمدیة، فضال عن الر وهم
  تمثل الوجه االخر للفساد والغیر داعمة لبیئة االستثمار في العراق.  التي

نتشــــر فــــي عناصــــر الشــــرطة ، ومــــوظفي تســــجیل األراضــــي ومــــوظفي  ان الفســــاد م وفــــي دراســــة عــــدَّت
بهـؤالء المـوظفین الـى  احتكـوا نمـن المـراجعین البـالغین الـذی)% 12 (الضرائب واالیرادات حیـث اضـطر اكثـر مـن

    )2( دفع رشوة واحدة على األقل في السنة.
وفــي دراســة حدیثــة للوكالــة االمریكیــة للتنمیــة الدولیــة عــن الضــرائب فــي العــراق تشــیر الــى عــدة مشــكالت 

    )3( -:النظام الضریبي حیث  تعتري
 لم یتم تصمیمه بما یتناسب مع اقتصاد سوق ال مركزي حدیث .  -1

ال یقـــدم النظـــام إرشـــادات كافیـــة بشـــان متطلبـــات االمتثـــال، ویعطـــي مـــوظفي إدارة الضـــرائب صـــالحیات  -2
 تقدیریة واسعة مع عدم اتساق التنفیذ. 

 افتقار النظام الى الحیادیة وهو مفرط في التعقید وعدم الدقة.  -3

 . الضریبة وعدم وحدتهضعف قانون  -4

كلمــا كــان التشــریع فــي أي بلــد غامضــا ، كلمــا ارتفــع مســتوى تفشــي الفســاد ، ویمكــن بانــه و یمكــن القــول 
  للتشریع األكثر كفاءة واإلصالح الضریبي الموجة والخدمات العامة المحسنة ان تساعد في الحد من الفساد. 

 

                                                           
 .  www .transparency.org. الفساد) تقریر الشفافیة (مدركات )1(

 .29، ص 2012هیئة النزاهة : الفساد وتحدیات النزاهة في القطاع العام في العراق ، العراق ،  (2)
 . 57مناخ االستثمار في العراق، مصدر سابق  ، ص تقیم البنك الدولي ، (3)
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بانخفــاض نســبتها الــى اجمــالي الســكان رغــم نموهــا وتــدني مســتوى انتاجیتهــا تتســم القــوى العاملــة بــالعراق 

ة فیهــا ، حیــث ان معــدل مشــاركة أبســبب قصــور مســتویات التعلــیم والتــدریب المهنــي وكــذلك تواضــع مســاهمة المــر 
واســتمرت علــى هــذه  2004عــام  )%14(ثــم بلغــت )  %13(تســاوي 2000كانــت عــام  ةة فــي القــوى العاملــأالمــر 

  . 2013ولغایة  2010عام ) % 15(المنوال حتى وصلت الى 
لمـدة  )% 69(ثـم انخفضـت الـى ) % 70( فكانت 2000اما معدل مشاركة الرجال في القوة العاملة لعام 

بخاصــة فقــد ازداد  تشــغیل االحــداث  امــا  )1( .2013 – 2010لمــدة ل) % 70(ثــم ارتفعــت الــى  2009 – 2004
القطـاع العــام ثقـال كبیـرا فـي اســتخدام  ویحتـلفـي المنـاطق الریفیـة فضـال عــن ارتفـاع نسـبة العمالـة غیــر المـاهرة ، 

وقــد أدت هــذه الخصــائص ومجموعــة  الغیــر مــاهرةلــة یــدة مخزنــا لقلــة اإلنتاجیــة والعماالعمالــة ویعــد فــي حــاالت عد
ب الكلـي والقطـاعي للعمالـة فـي العـراق ونـدرة كثیـرة فـي أخرى من العوامـل الـى اخـتالل التـوازن بـین العـرض والطلـ

   االختصاصات ذات المهارات المتطورة الفنیة واإلداریة مع سوء  استخدام المهارات المتاحة في الوقت نفسه.

عـام ) % 74(ثم ارتفعت الى  )% 45 (حوالي  2000وتتفاوت تقاریر معدالت البطالة حیث بلغت عام  
 )%35% ، 34( وبلغـت 2008عـام  )%36(ثـم انخفضـت الـى  2004عـام )% 64( ثم انخفضت الـى  2003
  . على التوالي 2013،  2012لعام 

عام )% 51 (اصبحتثم  2000عام )% 32(سنة بلغت  29 – 15البطالة للذكور من الفئة العمریة ان 
نتیجـة   )2(.2013عام  )%30 (وبقیت على نفس النسبة حتى بلغت 2008عام  )%28(ثم انخفضت الى 2003

  لقلة فرص العمل وانخفاض مستویات التعلیم والمهارت.
المناســب لطلــب ســوق العمــل وأصــحاب المشــروعات و حــعلــى النان نــواتج األنظمــة التعلیمیــة ال تســتجیب 

(الخـاص من مهـارات التـي یتطلبهـا اربـاب العمـل بما یكفي النظام التعلیمي القائم ال یزود الطالب الصناعیة الن 
والحكومي) ویزید انخفاض نوعیـة التعلـیم والتـدریب غیـر المالئـم مـن صـعوبة حصـول الوافـدین الجـدد علـى العمـل 

الـى الخبـرة العالیـة  المفتقـرینو المنتج ونتیجة لذلك یسجل فائض في المعروض من المتعلمـین البـاحثین عـن عمـل 
بتحســـین االلتـــزام الخـــاص ممـــا یتطلـــب المبـــادرة الـــى ویمثـــل هـــذا االتجـــاه تحـــدیا هیكلیـــا خطیـــرا للحكومـــة والقطـــاع 

الحاجة لقائمة الى تكثیف العمل من اجل تحسین نوعیة التعلیم وتزوید الطلبة بالمزید من فالتدریب الفني والمهني 
ومـا زال خلـق فـرص العمـل واحـد مـن اكبـر التحـدیات امـام  جیـا المعلومـات.لو و ؤهالت الفنیة السیما مهـارات تكنالم

التنمیــة فــي العــراق ومفتــاح تولیــد فــرص العمــل القابــل  لالســتمرار هــو االســتثمار األجنبــي والمحلــي فــي األنشــطة 
المنتجـــة وان خلـــق فـــرص العمـــل مـــن جانـــب قطـــاع عـــام ضـــخم لـــیس هـــو الحـــل القابـــل لالســـتمرار ، و قـــد اقـــرت 

  ماسك.الحكومة بالحاجة الى اصالح سوق العمل لزیادة نطاق التغطیة والمرونة والت
 

                                                           
  .  data.albankaldawli.orgالبنك الدولي : بیانات  (1)
 .البنك الدولي ، مؤشرات االقتصاد والنمو ، مصدر سابق  (2)
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ان االقتصاد العراقي یعد من االقتصادات المتنوعة لما یمتلكـه مـن مـوارد طبیعیـة وزراعیـة  من رغمعلى ال

 وبشــریة مهمــة اال انــه ظــل یعــاني مــن اخــتالالت فــي التــوازن الهیكلــي لمــا تســاهم بــه قطاعاتــه المختلفــة فــي النــاتج 
فطیـــة القســـم ، وشـــكلت العوائـــد الناإلجمـــالي ، اذ ظـــل القطـــاع االســـتخراجي یســـیطر علـــى الجـــزء األكبـــر المحلـــي 

  األعظم من حصیلة العراق من العمالت األجنبیة بسبب تراجع وتواضع معدالت نمو القطاعات األخرى. 
ص دورا محدودا لقطاع الخااوكان القطاع العام هو المحرك الرئیسي للنمو االقتصادي في حین كان دور 

  لفرصة في تنفیذ االستثمارات الكبیرة. ا هتتح ل مول
 

1  
 ) 26.9(ثم انخفض الـى  2000دینار عام  ملیار)  42.3(بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

    )1( واثارها المدمرة. 2003الكبیر یعزى الى الحرب لعام  حیث سبب االنخفاض 2003دینار عام  ملیار
مـا كـان علیـه عدینار  ) ملیار51.7(وباالسعار الثابتة  2008وهكذا بلغ الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

  دینار . ملیار )48.5( 2007في عام 
االســـتثماریة الـــى  ، ودخـــول بعـــض الشـــركاتارتفـــاع اســـعار الـــنفط ذلـــك الـــى  التزایـــد  وفـــي الحقیقـــة یعـــود

  .2013دینار عام ملیار  ) 73.3(ثم اخذ بالتزاید حتى بلغ   )2(العراق.

   

                                                           
، 2010،بغـــداد ، 4دار المــالك للفنــون واالداب والنشــر ،ط، :االقتصــاد العراقــي الماضــي والحاضـــر وخیــارات المســتقبل  علــي زینــيمحمــد  (1)

 .452ص
 . 20، ص 2008مكتب المفتش العام : وزارة النفط العراقیة ، تقریر الشفافیة الثالث ،  (2)
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  )9( رقم جدول
  )100=  1988دینارباألسعار الثابتة ( ملیار) 2013 – 2000تطور الناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة (

  الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة  السنة
  دینار) ملیار(

معدل النمو السنوي للناتج 
  المحلي اإلجمالي %

2000  42.3  1.4  
2001  43.3  2.3  
2002  40.3  6.9 -  
2003  26.9  33.3-  
2004  41.6  54.6  
2005  43.4  4.3  
2006  47.8  10.1  
2007  48.5  1.4  
2008  51.7  6.6  
2009  54.7  5.8  
2010  57.9  5.8  
2011  63.6  9.8  
2012  70.0  10.0  
2013  73.1  4.4  

  المصدر: 
-3)،ص2013-2000(حصـاء وتكنولوجیـا المعلومـات ، مدیریـة الحسـابات القومیـة اللالجهـاز المركـزي  :بیانات وزارة التخطیط 

  .20ص
تبــاین نســب مســاهمة القطاعــات االقتصــادیة فــي تولیــد تحیــث بنیــة النــاتج المحلــي اإلجمــالي ، ف مــن امــا    

حقیقیة ثابتة وراسـخة تتمثـل فـي  ةترافقالناتج المحلي اإلجمالي عبر مسیرة التنمیة في العراق ، اال ان هذا التباین 
فـي تولیـد النـاتج المحلـي اإلجمـالي، مـع تذبـذب عالیـة  حصول قطاع النفط والتعدین والمقالع على نسـبة مسـاهمة 

ب االرتفــاع ارتباطــا بــالظروف السیاســیة واالقتصــادیة الداخلیــة والخارجیــة غیــر المســتقرة التــي مــرت علــى ســنفــي 
وعلیـــه تـــاثرت نســـب  االســـعاراالقتصـــاد العراقـــي، فضـــال عـــن تـــاثیر متغیـــر الـــنفط بالمعطیـــات الدولیـــة وخاصـــة 

  . في تكوین الناتج المحلي االجمالي المساهمة 
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فـي معظـم األقطـار االجمـالي یعد قطاع النفط مـن القطاعـات ذات األهمیـة البالغـة بالنسـبة للنـاتج المحلـي 
من خالل تعریف النفط كونه ثروة وطنیة سیادیة وتمثل النفطیة بصورة عامة والعراق بصورة خاصة ویمكن البدء 

عـرف التنمیـة بمقیـاس ناجنبیة وعندما  منها الى عملة تحویل جزءً ، أي ستخرج النفط للتصدیر تسییال منهاعملیة ا
ح األرض علـى سـطالثروة الوطنیة یواجه المجتمع تحدیا كبیرا ، الن ذلك یعني وجوب تكوین ثروة مادیة إضـافیة 

    )1( من الثروة النفطیة. ف المستنز تعادل في األقل قیمة الجزء 
ـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي ، اذ بلغـــت نســـبة  (التعـــدین والمقـــالع ) ویســـاهم قطـــاع الـــنفط بنســـب عالیـــة فـــي الن

 – 2000) وهي اعلى نسـبة مسـاهمة سـجلت خـالل المـدة (10كما یظهر الجدول ( 2000عام  % 61مساهمته 
ویعــــزى االنخفــــاض الــــى تــــدهور القــــدرات ) %59( الــــى  2001) ولكــــن هــــذه النســــبة انخفضــــت فــــي عــــام 2013

   . 2001اإلنتاجیة لهذا القطاع من جهة وانخفاض الطلب العالمي بعد احداث أیلول عام 
بسبب الحرب ومن ثم اإلرهاب الذي بدا و بسبب التدمیر الذي لحق باالقتصاد العراقي  و 2003عد عام بو 

نســبة  انخفــاض ) 10، نالحــظ فــي الجــدول ( 2005یســري فــي جمیــع انحــاء العــراق  لیصــل الــى ذورتــه فــي عــام 
حالـة هجـوم وتخریـب )  227(بفعل تعرض  هذا القطاع الى )  %42(في ذلك العام الى مساهمة القطاع النفطي

االمـر النفطیـة ،  هملیـار دوالر سـنویا مـن عوائـد) 4 (راق مـا یقـاربأدت الـى فقـدان العـ حیـث 2005أیـار  4حتى 
الــذي ادى الــى اســتیراد المنتجــات النفطیــة بعــد ان كــان العــراق مصــدرا لهــا ، حتــى وصــلت نســبة المســاهمة الــى 

  .2013-2005،اذ یظهر الجدول استقرار في نسب مساهمة القطاع النفطي للمدة  2013عام )% 41.5(
 

والمحركة للنشاط االقتصادي نظرا المتالكه قـدرات وٕامكانـات یعد القطاع الصناعي من القطاعات المهمة 
مسـاهمة  عجهـود وسـعي مـن اجـل رفـ والبد مـنتؤهله للمساهمة الكبیرة في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

هــذا القطــاع ، كــون هــذا القطــاع لــه أهمیــة مــن بــین القطاعــات األخــرى النــه قطــاع مؤهــل الســتقطاب التكنولوجیــا 
الـى رفـع مسـتوى اإلنتاجیـة وبالتـالي سـوف یـؤدي ذلـك حتمـا  یـؤدي ة على استیعابها ، االمـر الـذير المتطورة والقاد
هم فـي تــوفیر فـرص عمـل جدیــدة القطــاع الصـناعي یسـاالنمــو االقتصـادي والجـدیر بالـذكر ان  همةالـى زیـادة مسـا

    )2( فس الوقت تطویر القدرات الفنیة للعاملین من خالل فتح افاق جدیدة ومتجددة لهم.وفي ن
یمكــــن التعویــــل علیــــه مــــن اجــــل تنویــــع قاعــــدة العــــراق  لكونــــهویعــــد القطــــاع الصــــناعي ذا أهمیــــة خاصــــة 
ي العـــراق قـــد لتحویلیـــة فـــافـــي الحقیقـــة ان قطـــاع الصـــناعة  و االقتصـــادیة وتقلیـــل االعتمـــاد علـــى القطـــاع النفطـــي

وفـي ) % 4.1(  2000مسـاهمة عـام الحیـث بلغـت نسـبة  االجمـاليفـي النـاتج المحلـي  انخفضت نسبه مسـاهمته

                                                           
 .63، ص 2009احمد ابریهي علي : االقتصاد العراقي من التخریب الى النهوض ، بدون دار نشر ، بغداد ،  (1)
ني لقســـم الدراســـات ت المـــؤتمر العلمـــي الثـــامـــاري حمـــزة علـــوان ، سیاســـات االســـتثمار فـــي القطـــاع الصـــناعي الخـــاص ، بحـــوث ومناقشـــا (2)

 .70، ص 2001، بغداد ،  1، بیت الحكمة ، طاالقتصادیة
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وتعـود  ) %3.0(اذ بلغـت  2013وصوال الـى عـام ) % 2.9(اذا بلغت  2010ام وفي ع )%2.2 ( 2006 عام 
ســاهمة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي المانخفــاض نســبة  وراءكانــت الســبب أســباب االنخفــاض الــى عوامــل رئیســیة 

    )1( -:ومنها 
 نقص مصادر الطاقة (الكهرباء والوقود)  -1

 المنتجات والسلع المستوردة .  بشتىالسوق العراقیة  اغراق -2

هجرة أصحاب المعامل واالیدي العاملة الماهرة الى الخـارج بسـبب احـداث العنـف التـي سـادت الـبالد مـن  -3
ریة بســبب رواتبهــا المجزیــة مقارنــة بالمشــاریع ض االخــر فــي األجهــزة األمنیــة والعســكجهــة او انخــراط الــبع

 الصناعیة. 

 
 ) اذ كانــت10حظــه فــي الجــدول (هــذا مــا نالو  واالنخفــاض عنحــو  االرتقــامســاهمته العــادة فــي  تتــأرجح 

واخـذت باالنخفـاض بعـد هـذا  2006عـام )% 12.9(صـل  و %) ثـم10.8(بــ 2000فـي عـام حصة هـذا القطـاع 
والســــــبب یعــــــود الــــــى االعتمــــــاد علــــــى  2013عــــــام )% 6.9( والــــــى 2009عــــــام )% 7.3 ( وصــــــلت  اذ العــــــام 

 2009عـام  نسـمةملیـون  31سـكان العـراق مـن ما ان زیادة االستیرادات وعدم االستثمار في القطاع الزراعي، عل
 االخـرىفاقم الفجـوة الغذائیـة الكبیـرة التـي تعـاني منهـا الـبالد ومـن بـین األسـباب  2013ملیون نسمة عام  35 الى

الجفــاف النــاتج عـن قلــة ســقوط االمطــار وتراجــع تــدفق میــاه نهــري دجلــة هــو  تـدهور اإلنتــاج الزراعــي فــي العــراق ل
عـدم تـوفیر و على مستوى فالحة األرض او على المسـتوى الحكـومي ،  ةسوء االدار و انتشار الملوحة ، و والفرات، 

    )2( نوع من الحمایة للمحاصیل المحلیة.
 
 

فـي تولیـد النـاتج المحلـي  تهنسـب مسـاهم فـي اً انخفاضـ قـد شـهد مساهمة قطـاع البنـاء والتشـیید یالحظ ان 
یعــود هــذا التراجــع فــي جــزء كبیــر منــه الــى ضــعف االســتثمارات المحلیــة واألجنبیــة الموجهــة الــى هــذا و اإلجمــالي 

تفعیـــل دور هــذا القطـــاع المهـــم والحیــوي بغیـــة النهــوض بـــه ورفـــع   الــىالقطــاع مقارنـــة بالحاجــة الماســـة والعاجلـــة 
دور فـي لالسـكان والبنـى التحتیـة لدوره الكبیر في تنمیـة االقتصـاد الـوطني اذ مـن الممكـن ان یكـون معدالت نموه 

ي األقــل بالنســبة هــوتجــدر اإلشــارة الــى ان نســبة مســاهمة قطــاع الكهربــاء والمــاء  ، فــرص لــدعم االقتصــاد تــوفیر
نتیجـــة ارتفـــاع معـــدل الطلـــب علـــى الطاقـــة  اواضـــح اعجـــز مـــن  لمســـاهمات بـــاقي األنشـــطة ، حیـــث یعـــاني العـــراق 

مر الذي دفع الى استیراد الطاقة الكهربائیة من دول الجوار عبـر الخطـین االبنسبة تفوق معدل اإلنتاج الكهربائیة 
) ان هنــاك 10مــن خــالل الجــدول ( فــیالحظعــن طریــق البارجــات ، امــا قطــاع المــال والتــامین واإلیرانــي التركــي 

، ویعــزى هــذا التحســن فــي أداء نشــاط هــذا القطــاع الــى مــا شــهده مــن تحســن فــي مســتوى  2003تحســنا بعــد عــام 

                                                           
 .  452، ص مصدر سابق،  هلي زینيمحمد  (1)
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فعالیاته ونشاطاته ولقد اسـتحوذ هـذا القطـاع علـى اهتمـام متزایـد فـي اطـار تاهیـل الجهـاز المصـرفي ورفـع مسـتوى 
   كفاءته بما یخدم االقتصاد الوطني ویتجاوب مع متطلبات النمو.

خـــالل المـــدة  اً وفـــي الحـــدیث عـــن مســـاهمة قطـــاع الجملـــة و المفـــرد والفنـــادق یمكـــن القـــول انـــه شـــهد تحســـن
علــى التــوالي ویعــود ذلــك الــى اتســاع حركــة النشــاط التجــاري لتلبیــة حاجــة الســوق المحلیــة مــن  )2013 – 2009(

الســـلع المســـتوردة والمنتجـــة محلیـــا الـــى جانـــب التحســـن الـــذي یشـــهده القطـــاع الســـیاحي ومـــع ذلـــك مـــا تـــزال نســـبة 
خـزن فـیالحظ انخفـاض مسـاهمته مساهمته قلیلة لتولید الناتج المحلـي اإلجمـالي، امـا قطـاع النقـل والمواصـالت وال

  .)10كما موضح في الجدول رقم ( )%2.7ب ( 2013 لناتج المحلي اإلجمالي حتى بلغ في عام افي 
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  )2013 – 2000) للمدة (100=  1988مساهمة القطاعات االقتصادیة في الناتج المحلي اإلجمالي في العراق باألسعار الثابتة ( )10جدول (

  قطاع النفط %  السنة
  (التعدین والمقالع)

قطاع الصناعة 
قطاع البناء   قطاع الزراعة %  %(التحویلیة) 

  والتشیید %
قطاع الكهرباء 

  والماء %

قطاع المال 
والتامین 
  %والعقارات

تجارة الجملة ، 
  %المفرد الفنادق

قطاع النقل 
  %والموصالت والخزن

2000  61  4.1  10.8  10.8  0.9  2.6  4.2  5.7  
2001  59.2  4.4  10.7  10.7  1  2.7  5.3  5.3  
2002  54.8  4.3  13.5  13.5  1.3  2.9  4.6  5.7  
2003  51.6  4.6  14.3  14.3  0.7  4.1  3.9  4.7  
2004  47.6  3.2  10.9  10.9  1  14  5.5  4.6  
2005  42.2  2.2  13.7  13.7  1.1  13.9  5.9  4.3  
2006  40.4  2.2  12.9  12.9  1.1  13.8  5.7  2.9  
2007  42.8  2.3  9.2  9.2  1.2  15  5.2  2.4  
2008  45.2  2.2  7.6  7.6  1.4  14.8  5.6  2.6  
2009  43.6  2.9  7.3  7.3  1.7  13.4  6.4  2.5  
2010  41.6  2.9  6.7  4.8  1.9  13.6  6.6  2.5  
2011  42.9  2.7  7.1  4.3  2.1  11.4  6.5  2.4  
2012  43.3  2.8  6.8  6.2  2.0  10.4  5.6  2.3  
2013  41.5  3.0  6.9  6.8  2.1  12.6  6.5  2.7  

  
 )5(الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الملحق
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  :  المولد للنمو االقتصادي فیشمللي اما فیما یتعلق بالتكوین القطاعي للناتج المحلي اإلجما
الصــناعات االســتخراجیة وقطــاع  قطــاع: وتشــمل قطــاع الزراعــة والصــید والغابــات ،  القطاعــات الســلعیة -1

 . ع الكهرباء والماء وقطاع التشییدالصناعات التحویلیة ، قطا

الســلعیة خــالل المــدة مــن  النــاتج للقطاعــات) انخفاضــا تــدریجیا ومســتمرا 11مــن خــالل الجــدول (ویالحــظ 
ــــي اإلجمــــالي فــــي عــــام  فــــي) حیــــث بلغــــت مســــاهمة القطاعــــات الســــلعیة 2013 – 2000( ــــاتج المحل  2000الن

ــ(ب النســب  ان فــیالحظ 2003مســاهمة قطــاع التعــدین والمقــالع امــا بعــد عــام  ارتفــاعوهــذا یعــود الــى  ) %77.7ـ
محلــــي القطاعــــات الســــلعیة الــــى النــــاتج ال اذ بلغـــت مســــاهمة 2013شـــهدت انخفاضــــا تــــدریجیا وصــــوال الــــى عــــام 

في الحقیقة یعود االمر الى ركود قطاع استخراج النفط الخام وتعثر وزارة النفط في و  ) %60.2(اإلجمالي حوالي 
بلـوغ مســتوى اإلنتـاج التــي كانـت علیــه، وتجــدر اإلشـارة الــى ان التغیـر فــي القطاعــات السـلعیة انمــا هـو نــاجم عــن 

الصناعي اذ یشكل القطاعـان االخیـران نسـبا و لقطاع الزراعي افي القطاع النفطي ولیس في التغیرات التي تحدث 
  االقتصادیة في االقتصاد العراقي. منخفضة مقارنة بالقطاع النفطي مما یدل على فقدان التنوع في القاعدة 

التخـزین المواصـالت و نـادق ، قطـاع النقـل و القطاعـات التوزیعیـة : وتشـمل قطـاع التجـارة والمطـاعم و الف -2
 وقطاع المؤسسات المالیة و التامین . 

عــام )% 12.5( ان النــاتج المحلــي اإلجمــالي الحقیقــي فــي القطاعــات التوزیعیــة قــد ســجل نســب مســاهمة 
) وبعدها سجل نسـبا تكـاد تكـون مسـتقرة نسـبیا منـذ 11كما في الجدول رقم ( )%12.7(  2003وفي عام  2000
مستوى النشاط اإلنتاجي في القطاعات السلعیة وتعد القطاعات التوزیعیة تابعة الى  2013حتى عام  2004عام 

   من جهة ولحجم االستیرادات من جهة أخرى .
 فوبمــا ان النشــاط اإلنتــاجي للقطاعــات الســلعیة فــي تــدهور مســتمر فــان هــذه القطاعــات هــي األخــرى ســو 

للقطاعات االقتصـادیة ومـن سوف ینعكس هذا التدهور على اإلنتاج الحقیقي  ومن ثمتعاني من انخفاض مستمر 
  ثم تدهور الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي . 

القطاعـــــات الخدمیـــــة : وتشـــــمل قطـــــاع الخـــــدمات الحكومیـــــة االدارة العامـــــة والـــــدفاع واالعمـــــال الصـــــحیة  -3
علقــــة بــــالتعلیم والترفیــــه وخــــدمات الشخصــــیة المت و والخــــدمات التربویــــة والطبیــــة والخــــدمات االجتماعیــــة

 التصلیح والتنظیف . 

القطاعات الخدمیة التـي تبـدو منخفضـة جـدا فـي النـاتج المحلـي مساهمة  والجدول االتي یوضح لنا نسب 
عما كانت علیه  )%17.6( 2013اإلجمالي الحقیقي وقد شهدت هذه النسب ارتفاعا تدریجیا حتى بلغت في عام 

 .زي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلوماتبحسب بیانات الجهاز المرك )%9.8 (سبة بلغتاذ سجلت ن 2000في عام 
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  ) ملیون دینار2013 – 2000نسب النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي في العراق وتطور اجمالي القطاعات االقتصادیة للمدة () 11جدول رقم (

  السنوات 
نسبة النمو السنوي 

لناتج المحلي 
  االجمالي%

اجمالي األنشطة 
  السلعیة

نسبتها الى مجموع 
  األنشطة%

اجمالي األنشطة 
  التوزیعیة

نسبتها الى مجموع 
  %األنشطة

اجمالي األنشطة 
  الخدمیة

نسبتها الى مجموع 
  األنشطة %

2000  1.4  33049.1  77.7  5313.4  12.5  4143.9  9.8  
2001  2.3  33576.3  77.2  5739.6  13.2  4176.1  9.6  
2002  -6.9  30878.4  76.2  5418.4  13.4  4208.8  10.4  
2003  -33.3  19482.6  71.7  3436.2  12.7  4241.9  15.6  
2004  54.6  26469.8  63.3  10055.2  24.1  5289  12.6  
2005  4.3  27277.7  62.5  10482.7  24  5901.4  13.5  
2006  10.1  28777.6  59.8  10723.5  22.3  8590.3  17.9  
2007  1.4  28673.8  58.8  10988.5  22.5  9115.6  18.7  
2008  6.6  30932  59.2  11858.3  22.6  9501.4  18.2  
2009  5.8  32351  59.1  12174.2  22.3  10263.1  18.7  
2010  5.8  34281.5  58.9  13175.9  22.6  10757.8  18.5  
2011  9.8  38238.4  59.6  14108.0  22.0  11765.9  18.4  
2012  10.0  43585.2  61.8  14396.8  20.2  12481.9  17.7  
2013  4.4  44737.9  60.2  16106.4  21.8  12988.2  17.6  

  )5الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الملحق (
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 :   تكوین راس المال الثابت -2
یعــــد تكــــوین راس المــــال الثابــــت مــــن ابــــرز المتغیــــرات االقتصــــادیة التــــي احتلــــت دورا حیویــــا ومــــؤثرا فــــي 
اقتصــادات الــدول المتقدمــة والنامیــة علــى حــد ســواء لكونـــه یمثــل احــد ركــائز النمــو االقتصــادي والمســؤول عـــن 

 دة . السمات اإلیجابیة و السلبیة التجاهاته ومصدرا رئیسیا في خلق طاقة إنتاجیة جدی

المنتج  یصنعهویعني مفهوم تكوین راس المال الثابت القیمة النهائیة للسلع الراسمالیة الثابتة زائدا قیمة ما 
    )1(من سلع راسمالیة الستعماله في مصنعه

وى المتغیـرات االقتصـادیة ات صفة ستراتیجیة لیس فقـط علـى مسـتكوین راس المال الثابت ذمراحل ت وُتعَّد
علـى مجمـل النشـاط االقتصـادي للبلـد ، تقلبـات فـي األمـد القصـیر وتاثیراتهـا البعیدة المدى بل أیضا على مسـتوى 

بمــا الحقتــه الحــروب مــن دمــار بــالموجود مــن الطاقــات اإلنتاجیــة ،  تــاثره  تكــوین راس المــال الثابــتعلــى ویالحــظ 
  ات المادیة و الفنیة وبالتالي تراجع في أداء االقتصاد العراقي . ویضاف الى ذلك التسارع في االندثار 

، دینـار) ملیـار  2.82(حـوالي  2000تكـوین راس المـال الثابـت وباالسـعار الثابتـة عـام  مسـتوىحیث بلـغ 
 ازداد اذ 2012 – 2004خـالل المـدة  شـاً شـهد تكـوین راس المـال الثابـت انتعاف 2003اما المدة التي أعقبت عام 

وباالسعار الثابتة ویعود ذلك الى  2012دینار في عام ) ملیار  15.9(الى  2004دینار عام  ) ملیار4.32(من 
ا دور المـــنح فـــي تعزیـــز هـــذه الزیـــادة كمـــا یمكـــن ذتنـــامي االســـتثمارات الحكومیـــة بمجمـــل مكوناتهـــا فضـــال عـــن هـــ

  ثابت التي تسجل ارتفاعا ملحوظا. ) في توضیح نسب القطاع العام في تكوین راس المال ال12مالحظة الجدول (
وقـد  2000وخصوصـا بعـد عـام  الثابـت ه فـي تكـوین راس المـالتاما القطاع الخاص فیالحظ تواضـع نسـب

  .%2.2بلغت  2006بة مساهمة في عام سجلت اوطا نس
) ال تمثــل 2007 – 2005ة الزیــادات فــي تكــوین راس المــال الثابــت للقطــاع العــام خــالل المــدة (لان مســا

وتغطیة الثار الدمار المادي واالندثار الفني الذي  تعویضزیادات حقیقیة (أي خلق طاقات إنتاجیة) بقدر ما هي 
فــي العملیــة  هلحقــت بالطاقــات اإلنتاجیــة التــي كانــت موجــودة فعــال، لــذا فــان أهمیــة تكــوین راس المــال الثابــت ودور 

ر المادي للعملیة اإلنتاجیة وتزاید أهمیته في ظل ظروف التقدم العلمـي اإلنتاجیة مهم جدا وذلك النه یوفر العنص
التقنــي حیــث یتعــاظم المســتوى التقنــي لوســائل اإلنتــاج وبــذلك تتعــاظم نســبة االالت والمعــدات الحدیثــة التــي تــوفر 

    )2( منها . ةوتوسع الطاقات اإلنتاجیة القائمة او تقوم بخلق الجدید
داع و التحـول االقتصـادي ممـا جعـل المسؤول عن عملیة اإلب بعدهة ي یحتل مكانلذا فان التكوین الراسمال

البنـــاء االقتصـــادي فزیـــادة مـــن دوره البـــارز فـــي عملیـــة  اانطالقـــ كبیـــرامتخـــذي القـــرار االقتصـــادي یولونـــه اهتمامـــا 
معدالتــه تــؤدي الــى زیــادة الطاقــة اإلنتاجیــة ومــن ثــم زیــادة قــدرة البلــد علــى انتــاج المزیــد مــن الســلع الراســمالیة ممــا 

  للمجتمع وزیادة قدرة االقتصاد الذاتیة على التطور بصورة مستمرة .  يیترتب على ذلك زیادة الدخل القومي الحقیق
  

                                                           
 . 1، ص 2013وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لالحصاء ، التقدیرات االولیة الجمالي تكوین راس المال الثابت في العراق  (1)
الواقـع واالفـاق) مجلـة تنمیــة  –اسـامة عبـد المجیـد العـاني : تــاثیر االسـتثمار علـى تكـوین راس المــال الثابـت فـي الصـناعة التحویلیـة العراقیــة  (2)

 .  276، ص 1995 العراق، ، جامعة الموصل ، 45العدد الرافدین ، 
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  ) 12جدول رقم (
 – 2000) للمدة (100=  1988تطور تكوین راس المال الثابت في االعراق باألسعار الثابتة لسنة أساس (

  دینار ملیار) 2012

  السنة

اجمالي تكوین 
راس المال 
الثابت العام 
  والخاص

1  

نسب نمو 
اجمالي تكوین 
راس المال 
  الثابت%

2  

تكوین راس المال 
الثابت للقطاع 

  العام
3  

تكوین راس 
الثابت  المال

للقطاع 
  الخاص

4  

نسب مساهمته 
القطاع العام 

%  
1/3  

نسب مساهمة 
القطاع 
  الخاص%

1/4  
2000  2.82  103  2.59  0.224  92  7.9  
2001  4.58  62.4  4.23  0.344  92  7.5  
2002  3.31  27.6-  2.72  0.591  82  17.8  
2003   -   -   -   -   -   -  
2004  4.32   -  4.0  0.304  93  7  
2005  8.65  99.9  8.41  0.233  97  2.7  
2006  17.21  98.9  16.83  0.373  97  2.2  
2007  5.65  67.1-  5.40  0.570  96  4.5  
2008  9.94  75.9  9.70  0.245  98  2.5  
2009  5.91  40.5-  5.51  0.403  93  6.8  
2010  11.54  94.9  10.84  0.699  94  6.1  
2011  14.88  29  14.48  0.406  97  2.7  
2012  15.90  6.8  15.44  0.460  97  2.9  

-4) ،ص2012-2000،(المصدر : وزارة التخطیط ، الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات ، مدیریة الحسابات القومیة
  . 12ص

وتسـعى الــدول خاصـة النامیــة منهـا للتــدخل لتحقیـق اســتدامة النمـو االقتصــادي بوسـائل عــدة مباشـرة وغیــر 
واهــم الوســائل المباشــرة ، المبــالغ التــي ترصــدها فــي موزانتهــا لتنمیــة قطاعــات االقتصــاد القــومي وهــذا مــا مباشــرة 

  تعارف االقتصادیون على تسمیته باالنفاق االستثمار العام . 
وعلیــه یعــد   وبـین االســتثمارات العامـةویمكـن القــول ان هنـاك عالقــة وثیقـة بــین معــدالت التنمیـة المتحققــة 

من اهم العوامل الرئیسـیة المحـددة للتنمیـة المسـتدامة، والقـوة الدافعـة لبنـاء القاعـدة االقتصـادیة المتطـورة االستثمار 
مستوى المعیشي ومن ثم تحقیق الرفاهیة االقتصادیة و الالتي یترتب علیها توسیع الطاقة اإلنتاجیة للمجتمع ورفع 

ر سیاسـة اقتصـادیة طـاات واتجاهـات االسـتثمار فـي االفراد المجتمع االمر الذي یتطلـب وضـع مسـتویاالجتماعیة 
، وذلـك مـن خـالل القیـام بتخطـیط االسـتثمار مـن خـالل اهم أهـدافها سلیمة وواضحة تجعل من التنمیة المستدامة 

هــدر للمــوارد االقتصــادیة ، وبعبــارة أخــرى فــان تخطــیط االســتثمار االســتخدام الكــفء لــراس المــال وتجنــب حــاالت 
العملیــات المتعلقــة بتخصــیص االســتثمار بحیــث تحصــل علــى اقصــى عائــدات ممكــن مــن المــوارد یتضــمن جمیــع 

وتوقیته الزمنـي وتوزیـع االسـتثمارات علـى  اي انه یتضمن تحدید الحجم  الكلي لالستثمار  رالمخصصة لالستثما
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ار الفـــن یـــك اختوهـــو مـــا یعـــرف بمعـــاییر االســـتثمار وكـــذلك تقـــویم المشـــروعات ویـــرتبط بـــذل القطاعـــات المختلفـــة
فــي كــل مشــروع وقطــاع عــالوة علــى تــوطین االســتثمار وتبــرز أهمیــة تخطــیط االســتثمار الســلیم  المتبــعاإلنتــاجي 

راس المــال هــو العنصــر النــادر فــي غالبیــة هــذه الــدول (باســتثناء ان عنصــر  ، اآل لــراس المــال فــي الــدول النامیــة
ـــنفط)  ـــدان المنتجـــة لل بطریقـــة مثلـــى ، وقـــد وجـــد ان التنســـیق بـــین االســـتثمارات ممـــا یتطلـــب االمـــر اســـتخدامه البل

المختلفــة فــي االقتصــاد الــوطني یــؤدي الــى نتــائج ذات كفــاءة اكبــر مــن عــدم التنســیق او تــرك االســتثمار مــن دون 
تخطیط وان الموازنة تستطیع ان تضمن التنمیة من خالل الشق االستثماري أي في حـدود الموازنـة االسـتثماریة ، 

اســـطة االنفـــاق االســـتثماري زیـــادة اإلنتاجیـــة فـــي االقتصـــاد ، ممـــا یـــؤدي الـــى انتـــاج المزیـــد مـــن الســـلع اذ یمكـــن بو 
النـاتج القـومي ، وبالتـالي رفــع مسـتوى معیشـة افـراد المجتمــع ، فالزیـادة فـي عـدد الســكان  والخـدمات ومـن ثـم زیــادة

الخاصــة والســلع العامــة كــالتعلیم والصــحة وغیرهــا مــن  ســتهالكیةتتطلــب العمــل علــى تــوفیر المزیــد مــن الســلع اال
بمعدالت مماثلة لمعدل نمـو السـكان لكـي  والخدمات في االقل ع الخدمات بحیث یكون معدل نمو انتاج هذه السل

ال یتــاثر مســتوى رفــاه االفــراد ، ویقــیس حجــم هــذه الموازنــة االســتثماریة مقــدار مــا یســهم بــه القطــاع الحكــومي فــي 
ــــذ  تكــــوین رؤوس ــــة بتنفی ــــة ال یمكــــن ان تحــــدث مــــن دون قیــــام الدول ــــة وعلیــــه فالتنمی األمــــوال خــــالل الســــنة المالی

    )1( هي الشرط الضروري للتنمیة . المشروعات الكبرى ، الن تنفیذ مشاریع البنى األساسیة وغیرها
 

3– 
ان الموازنــة العامــة للدولــة فــي العــراق تعكــس مضــمون فلســفة السیاســات المعتمــدة وتوجهاتهــا االقتصــادیة 

واالجتماعیـــة ونطـــاق  تاثیرتهـــا  فـــي  وخیاراتهـــا االجتماعیـــة ونطـــاق تاثیراتهـــا فـــي التصـــدي للتقلبـــات االقتصـــادیة
الســـــتقرار االقتصـــــادي المقـــــاوم للضـــــغوط التضـــــخمیة او اوصـــــوال لحالـــــة مـــــن  التصـــــدي  للتقلبـــــات االقتصـــــادیة 

  االنكماشیة وبما یضمن استدامة التنمیة وتحقیق العدالة في التوزیع. 
في العـراق تعـاني مـن صـعوبات كثیـرة وخیـارات معقـدة هـددت االسـتقرار  المالیة  السیاسیة تزالوما كانت 

  . اجم عن االنفاق الحكومي المتزایدي الناالقتصادي بشكل دائم نتیجة عوامل الضغط على الطلب الكل
مما أدى الى زیادة حدة االختالالت البنیویة وتعمقت درجـة التفـاوت االقتصـادي واالجتمـاعي بـین السـكان 
وبذلك ظهرت السیاسة المالیة فارغة المحتوى من الناحیة االقتصادیة واالجتماعیـة فـي تحقیـق التنمیـة مـن جهـة ، 

ة فاعلیــة السیاســة المالیــة ، وتشــكل عوائــد الــنفط مركــز الثقــل فــي حركــة الموازنــة ومــن جهــة أخــرى اضــعاف درجــ
الیــرادات تخضــع بشــكل كامــل ا% مــن اجمــالي إیــرادات الحكومــة اان هــذه 92العامــة للدولــة العراقیــة حیــث تمثلــت 

واالقتصـادي للعـراق  الدولیة وتتاثر بالتالي باألسعار والطلب العالمي ممـا جعـل األداء المـالي االسواقالى تقلبات 
     )2( مرهون بمدیات استقرار  تلك اإلیرادات.

                                                           
، شارة خاصة للعـراق اطروحـة دكتـوراهتجارب مختارة مع ا –عبد الخضر سعود: اصالح الموازنة العامة وعالقتها بالتنمیة المستدامة  معصا (1)

 .  123، ص 2011كلیة االدارة واالقتصاد ، الجامعة المستنصریة ، 
 .   48، ص 2014 – 2010خطة التنمیة الوطنیة للسنوات  وزارة التخطیط ، (2)
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تــرابط االقتصــاد العراقــي مــع العــالم الخــارجي محــدودة ، اذ ان الجــزء األكبــر وتجــدر اإلشــارة الــى ان درجــة 
الخارجیــة وال یملــك لنشــاط االقتصــادي هــو قطــاع عــام یمــول مــن موازنــة الدولــة وال یعتمــد علــى االســتثمارات امــن 

تمرار علـى حصـیلة صـادرات الـنفط الخـام اسـاسهما في مؤسات خارجیة ویعكس استمرار اعتماد إیـرادات الموازنـة 
 االحتالل الهیكلي الریعي له وحاجته الماسة لتنویع مصادر تولید الناتج.

  
 

السعودیة ، االمارات ، مصـر) فـي تحلیـل (ینة لفصل الثاني بعض الجوانب لتجربة دول العااستعرضنا في 
غیـــر الصـــالح) التجـــارب (التأســـي بالصـــالح وتـــرك محاكـــاة هـــذه  فـــي االمـــلالســـتثماریة ویحـــدونا امؤشـــرات بیئتهـــا 

ى بیئـة اسـتثماریة لمحاولة الوصول الى ما وصل الیـه االخـرون مـن نجاحـات لتقلیـل االثـار السـلبیة والحصـول علـ
مؤاتیة ، وهو امر جدیر بالعناء ، ومن الطبیعي ان یكون هناك تحدیات منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي 

  تواجه متخذي القرار من اجل خلق بیئة استثماریة ناجحة في العراق . 
 

علـــى صـــعید اغلـــب مؤشـــرات البیئـــة احتلـــت المملكـــة العربیـــة الســـعودیة نتـــائج ایجابیـــة لصـــالح اقتصـــادها 
االســتثماریة (جاهزیــة البنیــة الرقمیــة ، التنافســیة العالمیــة ، ســهولة اداء انشــطة االعمــال ، التنمیــة البشــریة) اذ ان 

تتمثل في الصحة و  مهمةوتشریعیة ورصد البعاد بیئتها االستثماریة تتوافر فیها مقومات النجاح من اطر قانونیة 
التعلیم و الدخل وتقدیم جملة من الحوافز والتسهیالت فضال عن االستقرار االمني والسیاسي الذي تنعم به وتوفر 

وعنــد اجــراء المقارنــة بــین الوضــع االقتصــادي فــي العــراق مــع ذلــك الوضــع فــي  ،الســیما الــنفط ةالمــوارد الطبیعیــ
كـال الـدولتین تعـدان مـن اكبـر ان الفـارق كبیـر علـى الـرغم مـن اوجـه التشـابه الكبیـرة بـین البلـدین اذ السعودیة فـان 

اال ان  ،والتشــابه الكبیــر فــي العــادات والتقالیــد االجتماعیــة االســالمیةالــدول احتیاطــا للــنفط ومــن الــدول العربیــة و 
فجــوة االخــتالف بینهمــا ، ولطبیعــة الظــروف الفــوارق السیاســیة لطبیعــة انظمــة الحكــم فــي البلــدین زادت مــن حجــم 

بیئـة للواذا ما ارید للعراق ان یصل الى ما وصـلت الیـه المملكـة مـن تهیئـة وتحسـین الخاصة التي یمر بها العراق 
الن االستثماریة وانعكاساتها على النمو االقتصادي فیتطلب تطبیق بعض االجراءات الناجحة التي تبنتها المملكة 

   -ة واهم االجراءات الناجحة هي ما یاتي :فیها مواطن قو 
السعي الجاد الستقرار الوضع االمني والسیاسي والتعامل االیجابي مع كافـة مكونـات الشـعب العراقـي والعمـل  -1

  بنظرة التسامح وعدم التهمیش بین مكون واخر . 
السـیما قطـاع الكهربـاء و دمر من جراء العملیات العسكریة  ادة بناء قطاع البنى التحتیة الذيالسعي الجاد الع -2

الذي یعد عصب النشاط االنتاجي فضال عن اعادة تشغیل للمصانع والمعامل االنتاجیة وقطـاع الطـرق والجسـور 
  وقطاع الماء والمجاري وغیرها . 

ول وعدم االنصیاع الكامل الى ح بین الدلاالنسجام الطبیعي في العالقات الدولیة والتعامل بمبدا تبادل المصا -3
  . جذب االستثمارات العربیة البینیةالسیما الدول العربیة والتركیز على و دول معینة وترك الدول االخرى 
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الضریبي الذي اتبعته المملكة بشان تحفیز االستثمارات االجنبیة نظاما فعاال ادى الـى نتـائج ذات یعد النظام  -4
  ءات الضریبیة على ارباح الشركات . مردود ایجابي ال سیما االعفا

ـــد  بـــه یعـــد نظـــام المنـــاطق الصـــناعیة المعمـــول -5 فـــي المملكـــة مـــن االنظمـــة المشـــجعة لالســـتثمار واســـتفادة البل
الـــى انشــاء تلـــك المــدن الصـــناعیة والتـــي تتطلــب تـــوفیر البنیــة التحتیـــة بكـــل  ةالمضــیف، ان العـــراق بــامس الحاجـــ

  تفاصیلها االساسیة. 
ة رة والتـي تعـد مـن العوامـل الرئیسـمصارف والمؤسسات المصرفیة وادخال التقنیات المصرفیة المتطو تطویر ال -6

  المشجعة لجذب االستثمارات . 
  تطویر الصناعات النفطیة في المملكة وعدم االعتماد على تصدیر النفط الخام كلیا. -7
طة االعمـال لمؤشـر بـدء النشـاط التجـاري، االجراءات االصالحیة التي اتخذتها المملكـة لتحسـین ممارسـة انشـ -8

استخراج التراخیص ، تسجیل الملكیة ، الحصول على االئتمان ، حمایة المسـتثمرین ، تعـد اجـراءات موفقـة نالـت 
علیها المملكة مراتب مهمة عالمیا ، وان العراق بحاجة الى اجراءات اصالحیة في مؤشر سهولة انشطة االعمال 

  میة كبیرة في جذب االستثمارات االجنبیة والمحلیة. لما لهذا المؤشر من اه
 

نظـرة من اوجـه التشـابه بـین االقتصـاد العراقـي واالمـاراتي هـو االعتمـاد الكبیـر علـى الریـع النفطـي ، اال ان 
منــذ مرحلــة  تاالنفتــاح قــد حقــق العدیــد مــن االنجــازات فهــي تنبهــتوجــه الــى الالنظــام السیاســي فــي االمــارات نحــو 

مـا مبكرة الى اهمیة خلق بیئة استثماریة جاذبـة ومشـجعة لالسـتثمار االجنبـي شـكلت بـذلك نافـذة تفـاؤل مـن خـالل 
یشـــهده اقتصـــادها مـــن معـــدالت نمـــو جیـــدة ومؤشـــرات اداء ایجـــابي فـــي العدیـــد مـــن القطاعـــات التجاریـــة والخدمیـــة 

یة ، وتوجت جهودها بتفوقها في مؤشرات البیئة االستثماریة (الحریة االقتصادیة ، جاهزیة البنیة الرقمیة ، والسیاح
التنمیة البشریة ، التنافسیة العالمي ، الشفافیة (مدركات الفساد)) وقد استفادت االمارات مـن التـدفقات االسـتثماریة 

ویمكــن للعــراق االســتفادة مــن هــذه التجربــة كونــه  ،صــعدةالمباشــرة الــواردة فــي تحقیــق مكاســب جمــة علــى كافــة اال
یواجه تحـدیات كبیـرة جـدا اهمهـا تـدمیر البنیـة التحتیـة وانتشـار البطالـة ، ان فـي العـراق مقومـات وامكانیـات لتنفیـذ 

، ویمكـــن تســـلیط الضـــوء علـــى االســـباب وراء هـــذا النجـــاح البـــاهر والـــذي یمكـــن تجربـــة ناجحـــة كتجربـــة االمـــارات 
  دة منه في العراق واهمها ما یاتي : االستفا

  . رافق عامة وتجهیز للبنیة التحتیةالبنیة التحتیة الممیزة لدولة االمارات من طرق وانفاق ومطارات وموانئ وم -1
االســـتفادة مـــن االجـــراءات االماراتیـــة بشـــان اقامـــة المنـــاطق الحـــرة والمنـــاطق الصـــناعیة التـــي تمتـــاز بـــالقوانین  -2

والحــوافز المالیــة الخاصــة بهــا ، ویمكــن للعــراق االســتفادة منهــا بتطــویر المنــاطق الصــحراویة (البــور) واالعفــاءات 
  واقامة مدن صناعیة وزراعیة متطورة .

اعتمـــــاد تنویـــــع قاعـــــدة االنتـــــاج واالصـــــالح االقتصـــــادي وتوســـــیع دور القطـــــاع الخـــــاص فـــــي عملیـــــة التنمیـــــة  -3
رهـا فـي االقتصــاد مـن خـالل تنسـیق بـرامج التخصـیص ومتابعـة تنفیــذ االقتصـادیة واالجتماعیـة الشـاملة وتعزیـز دو 

  تها . صوتحدید المشاریع التي یمكن خصخ
   الصحیة ونوعیة الحیاة في العراق .تطویر وتحسین ونشر الخدمات العامة التعلیمیة  -4
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دولیــة والغــاء القیــود مام الــى منظمــة التجــارة العالمیــة وذلــك فــي ضــوء التوجــه العــالمي لفــتح االســواق الاالنضــ -5
  الكمیة والجمركیة على التبادل التجاري بین الدول. 

  اعتماد استراتیجیة مالئمة وحاسمة لمكافحة الفساد المالي واالداري في العراق.  -6
االجـــراءات االصـــالحیة التـــي اتخـــذتها االمـــارات لتحســـین ممارســـة انشـــطة االعمـــال لمؤشـــر الحصـــول علـــى  -7

تعد اجراءات موفقة ومهمة والعراق بحاجة الى اجراء اصالحات في مؤشر ممارسة  الحدود بروالتجارة ع الكهرباء
  انشطة االعمال. 

الوطنیــة والرغبــة والعزیمــة واالدارة التــي تقــود جهــود دولــة االمــارات فــي تحقیــق هــدفها واالســتفادة مــن التطــور  -8
  البداع واالبتكار والعراق بحاجة الى كل ذلك. السریع على كافة القطاعات فهي ضمن االقتصادات القائمة على ا

 
السـیما و ن بالـدیون ثیر مع العراق فكال البلدین مثقلـیفیها من التشابه الكان االوضاع االقتصادیة في مصر 

لـذا یمكـن االسـتفادة مـن الحروب التي اثقلت كاهل االقتصاد في كال البلـدین وتقلـب االنظمـة السیاسـیة الحاكمـة ، 
االجــراءات مــا  هــذهبعــض االجــراءات التــي اتخــذتها جمهوریــة مصــر العربیــة فــي تحســین بیئتهــا االســتثماریة واهــم 

  -: يیات
همیتـه مـن خـالل توسـیع تشجیع القطـاع الخـاص وازدادت ا برنامج الخصخصة الذي انتهجته مصر ادى الى -1

  نتاجیة ال سیما في المجالین الصناعي والزراعي ومساهمتها في دعم سیاسات االصالح االقتصادي. القاعدة اال
  تفاعل االیجابي مع المجتمع الدولي . الاالنضمام الى منظمة التجارة العالمیة و  -2
ـــدة لالســـتثم -3 ـــة اســـتحداث وزارة جدی ار تجمـــع بـــین القطاعـــات وتحـــدد اهـــدافها لتحســـین البیئـــة االســـتثماریة وازال

  المعوقات امام المستثمرین . 
 بیــةناالســتفادة فــي مجــال التــرویج االســتثماري الــذي یعتبــر عامــل مهــم یســاعد علــى جــذب االســتثمارات االج -4

تصة تقوم باالعالنـات واالتصـاالت مـع للترویج االستثماري من قبل جهة مخ الةعوعلى العراق ان یتبنى سیاسة ف
  العالم وعقد الندوات داخل وخارج العراق . 

یعد قطاع السیاحة من القطاعـات المهمـة فـي االقتصـاد المصـري كونـه مصـدر للنقـد االجنبـي لـذلك اولـت لـه  -5
  الحكومة اهمیة خاصة والعراق بحاجة الى تطویر هذا القطاع المهم لرفد االقتصاد بمورده.
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مرین وصـــانعي القـــرار بمعلومـــات رقمیـــة ثتقـــوم العدیـــد مـــن المؤسســـات والمنظمـــات الدولیـــة بتزویـــد المســـت
تسـاعدهم فـي معرفـة تساعدهم في اتخاذ القرار االستثماري ، مـن خـالل تهیئـة عـدد مـن المؤشـرات التـي یمكـن ان 

مـن جـذب  ااني منهـا تلـك الـدول والتـي تحـول دون تمكنهـنفراد وتحدید اهم النواقص التي تعـوضع كل دولة على ا
  االستثمارات. 

ذلك الى تراجع الوضع االقتصادي  ان تصنیف العراق في المؤشرات الدولیة لم یحقق تحسنا یذكر والیعود
او األمني بالضرورة بـل الـى عـدم التواصـل مـع المنظمـات التـي تصـدر تلـك المؤشـرات وهـذا االمـر یـؤثر الـى حـد 

  كبیر على عملیة جذب االستثمارات األجنبیة. 


 
اسة مؤشـرات البیئـة االسـتثماریة وعالقتهـا بتحفیـز النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي العـراق سـیتم تنـاول بغیة در 

  -:∗هذه المؤشرات وفق االتي
1 Index Of Economic Freedom 

) مـن ضـمن الـدول التـي تتمتـع بحریـة اقتصـادیة معدومـة حیـث 2002 – 2000صنف العراق للمدة من (
)  15.6 (عالمیــا وبتقیــیم 155والمرتبــة  2001،  2000نقطــة لعــامي  17.2عالمیــا وبتقیــیم  153احتــل المرتبــة 

  ).13كما موضح في الجدول (نقطة عن العامین السابقین.  1.6أي بفارق  2002نقطة لعام 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
,وكذلك لمؤشر التنافسیة العالمیة ,وجاهزیة البنیة الرقمیة فبل  2003الیوجد للدولة العراق مرتبة والتقیم في مؤشر الحریة االقتصادیة بعد عام  ∗

 . 2003وبعد عام 
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  النمو االقتصادي في العراقوعالقتها بتحلیل مؤشرات البیئة االستثماریة  )13جدول رقم (

  لسنة

مؤشر الحریة 
  االقتصادیة

مؤشر الشفافیة   مؤشر التنمیة البشریة  مؤشر العولمة كوف
  (مدركات الفساد)

مؤشر سهولة أداء أنشطة 
  االعمال

  االقتصاديالنمو 

تبة
الر

شر  
مؤ

ال
تبة  

الر
شر  

مؤ
ال

تبة  
الر

شر  
مؤ

ال
تبة  

الر
شر  

مؤ
ال

تبة  
الر

  

نسبة التغیر السنوي في 
  الناتج المحلي االجمالي

نسبة التغیر السنوي في االستثمار 
  االجنبي المباشر

2000  153  17.2                1.4  -  
2001  153  17.2                2.3  -50  
2002  155  15.6                -6.9  -67  
2003              113  2.2    -33.1  -  
2004              129  2.1    54.2  -  
2005              137  2.2  114  4.4  72  
2006              160  1.9  114  10.2  -26  
2007              178  1.5  145  1.4  154  
2008              178  1.3  141  6.6  106  
2009      178  -      176  1.5  152  5.8  0  
2010      193  -      175  1.5  153  5.8  -50  
2011      196  -  132  0.573  175  1.8  166  10.2  100  
2012      161  39.53  131  0.590  169  1.8  164  10.3  50  
2013      160  40.10  131  0.590  171  1.6  165  4.4  0  
2014      155  41.27  120  0.642  170  1.6  151  5.9  /  

 الجدول من عمل الباحثة باالعتماد:
1- Jemes Gwartney, Robert Lawson , economic freedom of the world Annual Report , floida university, southern Methodist university (2000 – 2002) . www.hertage.org  
2- Kof index of globalalization (2009 – 2014) ,p2-3.  www.wikipedia,org 

  .137-158-133،ص)2014 – 2011برنامج األمم المتحدة اإلنمائي : تقریر التنمیة البشریة ، نیویورك ( -3
4- Transparency international the global coalition against corruption  ,corruption  perceptions report (2003 – 2014) . www.transparency.org 
5- Albank aldwali : doing business report (2005 – 2014) ,p102-171-199 . 

  data-albankaldwali.org .البنك الدولي : بیانات النمواالجمالي الناتج المحلي  -6
   data-albanaldawli.org .مؤشرات االقتصاد والنمو، االستثمار األجنبي المباشرالبنك الدولي  -7

 ) الیوجد تقبم-((/ ) عدم توفر البیانات 

http://www.hertage.org
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تقییمات كـل مـن حقـوق الملكیـة ، التحـرر مـن حیث بلغت  2002ات الفرعیة لعام ویمكن مالحظة المؤشر 
، الفساد ، السیاسات الضریبیة ، االنفاق الحكومي ، حریة تأسیس االعمال ، وضع سوق العمل ، الحریة النقدیة 

ــــة  ــــة التجــــارة ، حری ــــة (االســــتثمارحری ــــة المالی ،  N/A  ،0.0،  40.0،  10.2.  10.0،  10.0،  10.0، الحری
وبنسـب تغیـر  )40والشـكل () 13، كما هو موضح فـي الجـدول (   )1() نقطة على التوالي10.0،  10.0،  40.0
 لألعوام السابقة . ) % 6.9-.% ، 2.3،  %1.4(لناتج المحلي اإلجمالي لسنوي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )13( الجدولالمصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات 
امر منطقـي جـدا بسـبب السیاسـات العراق ضمن مجموعة الدول المعدومة الحریة االقتصادیة ان تصنیف 

لـة فـي تلـك المـدة الـى اذ عمـدت الدو  2003قبـل عـام لسـابقة االتي كانت تتبناها الحكومـة واإلجراءات االقتصادیة 
فــي  تتـاح للعـراق الـدخولفلـم  2014ولغایــة  2003بعـد عـام مـا ا مـحـد كبیـر فـي الحیــاة االقتصـادیة ا التـدخل الـى

،  2003قــي یعــاني مــن االعمــال العدائیــة التــي بــدات فــي عــام االعر  ، االقتصــادتــوفر البیانــات  لعــدملمؤشــر اذلــك 
فتقــر الــى السیاســات التقلــب ، واقتصــاده یقتصــادي شــدید اجــه اســتمرار التحــدیات السیاســیة واألمنیــة ، النمــو الو وی

فــي االقتصــاد ویعیــق االســتثمار وعمــل الشــركات ، الفســاد منتشــر فــي  محــدودالنقدیــة والمالیــة الفعالــة كــون دورهــا 
، )% 15 (ة الـــدخل لالفـــراد والشـــركات هـــيضـــریبمعــدالت تقـــدم المحـــدود ، جمیــع مســـتویات الحكومـــة ویقـــوض ال

اعلى باإلضافة الـى وجـود ضـرائب أخـرى ، العـبء الضـریبي الكلـي هـو اقـل مـن شركات النفط والغاز تدفع سعر 
تعتمـد الحكومـة حیـث  % مـن النـاتج المحلـي 40فقـات العامـة اكثـر مـن نمن الدخل المحلـي اإلجمـالي ، ال)% 2(

ــــنفط  العــــراق مفتــــوح امــــام االســــتثمار األجنبــــي مــــن حیــــث المبــــدا ولكــــن الجمــــود ، بشــــكل كبیــــر علــــى عائــــدات ال
   )2(و االستثمار. موالمخاوف األمنیة ، تردع ن راطي وعدم الیقین السیاسيروقالبی

                                                           
  )   4-1انظر الملحق رقم ( (1)

(2) Econoic freedom of the world Annual report (2014) , www.hertage.org.  
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نسبة التغیر (یوضح مؤشر الحریة االقتصادیة والناتج المحلي اإلجمالي ) 40(شكل بیاني 
)2002–2000(في العراق للمدة ) السنوي

المؤشر نسبة التغیر السنوي في الناتج المحلي االجمالي

http://www.hertage.org
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ان مـــن شـــان الحریـــة االقتصـــادیة ان تخلـــق حراكـــا اجتماعیـــا اقتصـــادیا إیجابیـــا ، ففـــي الـــدول التـــي تتمتـــع 
الــدول و الخــدمات التــي یــود االخــرین شــراءها،  وتقــدیماحریــة االقتصــادیة نجــح النــاس مــن خــالل المتــاجرة بالســلع لبا

ففــي حالــة وجــود الحریــة یــتم  ال ،نمــو أصــنمــو اقتصــادها بــبطء ، ان كــان ییالتــي ال تتمتــع بالحریــة االقتصــادیة  
    )1(اكبر المكاسب وافضلها.  تحقیق
2  Index of Kof Globalization 

 208یا من ضـمن معال 178في هذا المؤشر باحتالله المرتبة بدایة دخول دولة العراق  2009یمثل عام 
ولم یحظى باي تقییم النها تمثل مراتب   2011،  2010عالمیا لعام  196،  123دولة شملها التقریر وبالمرتبة 

كمـا هـو موضـح ) % 10% ، 5.8% ، 5.8(متاخرة في التقریر وبنسبة تغیر سنوي لناتج المحلي اإلجمـالي بلـغ 
 ) 41) و الشكل (13( في الجدول

  
  )13( الجدولالمصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات 

 من نمو في العـراق نـاجم عـن زیـادة انتـاج الـنفط واثـر ذلـك فـي زیـادة العوائـد المالیـة ولـم یـات تحققان ما 
هذا النمو من عوامل داخلیة ترتبط بزیادة اسهام قطاعات اإلنتاج غیر النفطیة في الناتج المحلي اإلجمالي واحتل 

،  2013،  2012نقطــة لألعــوام  41.7،  40.1،  39.53لمیــا وبتقیــیم عا 155،  160،  161العــراق المرتــب 
،  151،  175) (130،  152،  175) ، (132،  152،  173(، بعولمــة اقتصــادیة اجتماعیــة سیاســیة 2014

% ، 4.4% ، 10.3(وبنســـبة تغیـــر ســـنوي فـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي بلغـــت   )2( ) عالمیـــا علـــى التـــوالي 127
فـي حـدوث تقلبـات فـي معـدالت النمـو السـیما ان  انعكسـتان التذبذبات في أسعار النفط عالمیـا ) حیث  % 5.9

هــذا المصــدر عرضــه للصــدمات الخارجیــة فبعــد حصــول االزمــة العالمیــة وتراجــع أســعار الــنفط تراجعــت عائــدات 
  العراق وتراجعت مساهمة نشاط قطاع النفط في الناتج المحلي اإلجمالي.

كـد علـى وجـود عولمـة تؤ بمراتـب مهمـة وعلى الرغم مـن دخـول العـراق الـى هـذا المؤشـر اال انـه لـم یحظـى 
العولمـة هـي فبالمستوى الذي یؤكـد علـى وجـود عولمـة .  تكون ، سیاسیة فجمیع المراتب لم اجتماعیةاقتصادیة ، 

                                                           
(1) Jemes Gwartney, Robert Lawson : economic freedom of the world Annual Report , florida university, 

2012 , P.8 
  )4-2انظر الملحق رقم ( (2)
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اذ العولمــة االقتصــادیة تشــیر الــى تزایــد االعتمــاد المتبــادل بــین  ظــاهرة ذات ابعــاد سیاســیة واقتصــادیة واجتماعیــة.
بلــدان العــالم مــن خــالل زیــادة حجــم تنــوع التجــارة بــین الــدول فــي الســلع والخــدمات وتــدفقات راس المــال واالنتشــار 

  السریع والواسع للتكنولوجیا . 
فــي بلــدان اقــرب وتزیــد التكامــل  وتزیــد حریــة االفــراد والشــركات فــي القیــام بمعــامالت اقتصــادیة مــع نظــرائهم

ـــــدفقات راس المـــــال وتحركـــــات االفـــــراد  االقتصـــــادي بـــــین دول العـــــالم فـــــي مجـــــاالت تجـــــارة الســـــلع والخـــــدمات وت
    )1( والتكنولوجیا.

3  Index Of Digital Infeastructure Readines 
دولــة شـــملها  187عالمیــا مــن ضــمن  132دخــول العــراق فــي هــذا المؤشــر وحصــوله علــى الترتیــب یعــد 

وبنسـبة  2011جـاء عـام لیكون ضمن مجموعـة الـدول ذات التنمیـة البشـریة المتوسـطة )  0.573 (التقریر وبتقییم
  . % 10.2تغیر للناتج المحلي بلغ 

نقطة وبنسبة تغیر )  0.590(عالمیا لكال العامین وبتقییم  131نال المرتبة  2013،  2012اما في عام 
 2014نقطة عـام ) 0.642(عالمیا وبتقییم  120ونال المرتبة  )% 4.4%و10.3(لناتج المحلي االجمالي سنوي 
كمـا هـو موضـح فـي  )%5.9 (متوسطة حیث بلغ نسبة التغیر السـنوي فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي بشریةبتنمیة 
  . )42) والشكل (13(الجدول

  
  )13الجدول ( المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات
رغـم قلتهـا وقصـورها تـدلل علـى للقلـق الشـدید فالبیانـات المتاحـة ان حال التنمیة البشریة في العـراق مـدعاة 

تدهور أوضاع التنمیة واتساع نطاق الفقر، رغم ما تختزنه أراضیه من ثـروات، ولعـل هـذه التنمیـة امـر متوقـع فـي 

                                                           
  .4، ص 2007سات االقتصادیة والمالیة ، العولمة االقتصادیة فرص ام تحدیات ، دائرة المالیة ، دبي ، إدارة الدرا (1)
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ظل الظروف السیاسیة واالقتصادیة التي مرت بالعراق فقد عرف نصف القرن الماضـي مـن تاریخـه احـداثا جسـام 
  یة. ضت خطاها بل دمرت مكتسبات كانت قد تحققت في أوقات ماحلت بالتنمیة البشریة وأوقف كوارثكانت 

وتكشف مراجعة مؤشرات التنمیة البشریة في العراق عن تدهور كمي ونوعي فیها نتیجة الدمار الذي لحق 
بالبنیـة السیاسـیة و االقتصـادیة واالجتماعیــة نتیجـة الحـروب الداخلیـة والخارجیــة وسـنوات الحصـار الطویـل فتــاثیر 

   . )1( لعمومیةالتجرید وا منالظروف اعمق من تقیمه مؤشرات وأرقام تتسم بقدر عال 
4  

Index Of Transparency (Corruption Perception) 
) مراتـــب عدیـــدة تشـــیر الـــى وجـــود فســـاد واضـــح حیـــث احتـــل 2014 – 2003احتـــل العـــراق خـــالل المـــدة (

ـــي بالسـاإلجمالــونســبة تغیــر ســنوي لنــاتج المحلــي  2003نقطــة عــام ) 2.2(عالمیــا وبتقیــیم  113المرتبــة  -الب (ـ
  .)43() والشكل13ل (و %) كما موضح في الجد33.1

  
  )13المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

وبنســبة تغیــر  2007دولــة شــملها التقریــر عــام 180نقطــة مــن ضــمن  1.5عالمیــا وبتقیــیم  178والمرتبــة 
 )1.6 (دولة شملها التقریر وبتقییم 175عالمیا ضمن  170والمرتبة ) % 1.4(سنوي لناتج المحلي اإلجمالي بلغ 

  . )%5.9(بلغ  يوبنسبة تغیر سنوي لناتج المحلي االجمال 2014نقطة عام 
ؤثر تـفقـدان مبـالغ كبیـرة وضـخمة  یمكن ان یترتب عنـه ف بمؤسسات الدولة المختلفة ، الفساد الذي یعص

سـلبا علـى النمــو االقتصـادي ، ویعمـل علــى وضـع الحــواجز فـي طریـق تنفیــذ االعمـال التجاریـة ، ویزیــد مـن حالــة 

                                                           
د. حسـن لطیـف كـاظم الزبیـدي ، د. عـاطف الفـي مـرزوك ، حــال التنمیـة البشـریة فـي العـراق ، سـجل التـدهور ، كلیـة اإلدارة و االقتصــاد ،  (1)

  . 12-11،ص2014جامعة الكوفة ، العراق ، 
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عـدم الیقــین لـدى االمســتثمرین حـول قــرارات االسـتثمار التــي یتخـذونها ویــؤدي فضـال عــن ذلـك الــى خفـض تــدفقات 
   )1(راس المال األجنبي المباشر. 

5 Index Of the ease of doing business 
ة ولكنهــا لــم تكــن بالمســتوى المطلــوب احتــل عــام ) احتــل العــراق مراتــب عــدَّ 2014 – 2005خــالل المــدة (

 وي لنــاتج المحلــي اإلجمــاليندولــة شــملها التقریــر وبنســبة تغیــر ســ 155عالمیــا مــن ضــمن  114المرتبــة  2005
  .)13، كما هو موضح في الجدول()% 4.4(

دولــة شــملها التقریــر حیــث نــال الترتیــب التــالي فــي المؤشــرات  181مــن ضــمن  2009عالمیــا عــام  152والمرتبــة 
الحصــول علــى االئتمــان ، توظیــف العــاملین ، تســجیل الملكیــة ، ، اســتخراج تــراخیص البنــاء ، التجــاريالعشــرة بــدء النشــاط 

،  67، 111،  175نشـاط التجـاري (ل، تنظـیم العقـود ، تصـفیة ا عبـر الحـدودحمایة المستثمرین ، دفع الضـرائب ، التجـارة 
كمــا هــو  )%5.8(بلــغ  لنــاتج المحلــيلســنوي ) علــى التــوالي ونســبة تغیــر 181،  148،  178،  43،  118،  163،  43

  )  14موضح في الجدول (
المراتــب التالیــة فــي دولــة شــملها التقریــر وبلــغ  189عالمیــا مــن ضــمن  151حــل فــي المرتبــة ف 2014امــا فــي عــام 

، تسـجیل  )39(، الحصـول علـى الكهربـاء) 20(، استخراج التراخیص البناء ) 169 (المؤشرات العشرة بدء النشاط التجاري
ة عبـــر ر ا، التجـــ) 63 () ، دفـــع الضـــرائب128رین (، حمایـــة المســـتثم )180(، الحصـــول علـــى االئتمـــان  )108(الملكیـــة 
نسبة تغیر سـنوي لنـاتج المحلـي اإلجمـالي بعالمیا و ) 189(، تصفیة النشاط التجاري ) 142 (، تنفیذ العقود )179(الحدود 

  ) .% 5.9 (بلغ
في درجات ترتیب ممارسـة االعمـال یصـعب التنبـؤ بهـا للعـراق وبـدال مـن اسـتهداف  من المهم مالحظة ان التحسن

ان  حیــث االعمــال،بیئــة  حســین ســهولة مزاولــة احــراز تقــدم فــي الــدرجات ، ینبغــي التركیــز علــى تنفیــذ إصــالحات رئیســیة لت
بذل جهد دؤوب في اإلصـالح سـوف یـنعكس بالتأكیـد فـي مؤشـرات ممارسـة االعمـال وهـذا هـو األهـم ، بیئـة اعمـال افضـل 

     )2(ها العراق ینبغي مراقبتها وتوصیلها . ة القطاع الخاص واي إصالحات یتخذتفض اكثر الى النمو االقتصادي وتنمی
ان اثــر اإلصــالح ســوف یســلط الضــوء علــى مجــاالت النجــاح وكــذلك علــى المجــاالت التــي تحتــاج الــى المزیــد مــن 

توصــیل اإلصــالحات توصــیال فعــاال الــى الوكــاالت المنفــذة ومجتمــع االعمــال والمجتمــع القــانوني وعامــة  فــأن لــذاالجهــد، 
ر االتصــال الفعــال ان حكومــة العــراق تتخــذ تنفیــذ وســوف یظهــالالجمهــور ســوف یضــمن قبــول التغییــرات ووضــعها موضــع 

  بلد على التنافس . لخطوات إیجابیة لزیادة قدرة ا
قة بین توفیر البیئة االستثماریة المالئمة ونمو وتطور قطاع االعمال وعوامـل جذبـه، حیـث ان االخـذ وجود عال ان

تــوفیر بیئــة سیاســیة ال یتعــدى ســن قــانون االســتثمار فحســب ، وانمــا والــذي  بمفهــوم البیئــة المالئمــة ومعاییرهــا األساســیة ، 
وقانونیـــة واقتصــــادیة وتشــــریعیة لتــــدفق االســـتثمار والتــــي تعــــد شــــروط تشــــكل البیئـــة االســــتثماریة لتحقیــــق النمــــو واالزدهــــار 

    )3( االقتصادي.

                                                           
، جامعــة  34، مجلــد 109د. مفیــد ذنــون یــونس : اثــر الفســااد فــي النمــو القتصــادي فــي ظــل تبــاین مؤسســة الحكــم ، مجلــة تنمیــة الرافــدین ، العــدد  (1)

  .  191، ص 2012الموصل ، العراق ، 
  .  2، ص 2011ممارسة االعمال في العراق ، مذكرة اصالح ،  (2)
  . 268د. حالوب كاظم معلة ، مصدر سابق ، ص (3)
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  ) 14جدول (
  )2014 – 2007للمدة ( قي العراق المؤشرات العشرة لتقریر ممارسة أنشطة االعمالالعراقي في ترتیب االقتصاد 

التعامل مع   بدء المشروع  
  اخیصر الت

توظیف 
  العاملین

تسجیل 
  الممتلكات 

الحصول على 
  االئتمان 

حمایة 
  المستثمرین 

دفع 
  الضرائب 

التجارة عبر 
  الحدود

اغالق   تنفیذ القود 
  المشروع

2007  150  97  114  37  143  99  47  164  131  151  
2008  164  104  60  40  135  107  37  175  150  178  
2009  175  111  67  43  163  118  43  178  148  181  
2010  175  94  59  53  167  119  53  180  139  163  

2011  174  102  -  96  168  120  54  179  141  183  
2012  176  120  46  98  174  122  49  180  140  183  
2013  177  84  46  100  176  128  65  179  141  185  
2014  169  20  39  108  180  128  63  179  142  189  

Albank aldwali : doing business report ,p102-171-199. 
   2012تم دخول ملؤشر الحصول على الكهرباء بدل مؤشر توظیف العاملین في تقریر ممارسة أنشطة االعمال في عام 

   2011لم یتم ادراج مؤشر توظیف العاملین لعام 
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فـي نمـو  الـدول وتحدیـداال یمكن انكار أهمیـة االسـتثمار األجنبـي المباشـر فـي نمـو اقتصـادات العدیـد مـن 

 سـتثمارالنفطیـة ، فاالسـتثمارات عامـة واالقطاعات معینـة لكثیـر مـن الـدول كمـا هـو الحـال بالنسـبة للـدول العربیـة 
من المباشر خاصة یعد احد دعائم النمو االقتصادي ، اذ یؤدي الى زیادة طاقة البلد اإلنتاجیة ، كما انه األجنبي 

غییــــر بنیــــة االقتصــــاد الــــوطني لصــــالح تعــــدیل االخــــتالالت الهیكلیــــة فیــــه وكلمــــا زاد حجــــم الوســــائل الفاعلــــة فــــي ت
معــدل النمــو االقتصــادي عبــر زیــادة القیمــة المضــافة واإلنتاجیــة وتشــغیل لمباشــر یــزداد معــه ااالســتثمار األجنبــي 

جعه من خالل خلق فرص االستثمار األجنبي المباشر له تاثیر على االستثمار المحلي ، فهو یش ،القوى العاملة 
اســـتثماریة جدیـــدة للشـــركات المحلیـــة ویزیـــد مـــن صـــادرات البلـــد المضـــیف وهـــذا لـــه تـــاثیرا إیجـــابي علـــى المـــدخرات 

  المحلیة واالستثمار المحلي . 
االســتثماریة وعالقتهــا بتحفیــز االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي العــراق ســیتم  البیئــة بغیــة دراســة مؤشــرات

  ت وفق االتي :ل هذه المؤشراو تنا
1 Index of Kof Globalization 

ــــم  2011،  2010،  2009 لعــــام )عالمیــــا196،  193،  178احتــــل العــــراق المرتبــــة ( علــــى التــــوالي ول
) 2،  1،  2ق اســتثماري بلــغ (فالمتــاخرة فــي المؤشــر مســجلة تــد المراتــبعلــى أي تقیــیم وذلــك الحتاللــه  یحظــى

% ، 50-% ، 0المــذكورة علــى التــوالي وبنســبة تغیــر ســنوي لالســتثمار األجنبــي المباشــر ( العــواململیــار دوالر 
، 39.53) عالمیا وبتقیم (160،  161لمرتبة (ا) واحتل 44) والشكل (13(%) كما هو موضح في الجدول 100

وبنســـبة تغیـــر )ملیـــار دوالر لكـــال العـــامین 3تـــدفق اســـتثماري (. مســـجلة 2013،  2012) نقطـــة لألعـــوام 40.10
  )∗(.  )%0 % ،50( سنوي

  
  )13المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

                                                           
 . 2013،  2012ملیارات دوالر لعامي  3بلغ االستثمار االجنبي المباشؤ  ∗

39.53
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في العراق ) نسبة التغیر السنوي(یوضح مؤشر العولمة كوف واالستثمار األجنبي المباشر) 44(شكل بیاني 
)2013–2012(للمدة 

المؤشر

نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي االجمالي

2011 2012                                                                                                  2013   

السنوات
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فــي االقتصــاد تشــمل تغیــرات جذریــة وسیاســي واجتمــاعي، وذلــك لكونهــا  اقتصــادي امتغیــر هــي العولمــة ان 
دیة جدیـدة تتمیـز باالنفتـاح لمرحلـة اقتصـاوالثقافة واالجتماع والتكنولوجیا ، هدفها تهیئة األجواء العالمیة والسیاسة 

، فضال عـن حیادیـة واالستثمارات والسلع س األموال ؤ لعالم وسهولة االنتقال والحركة المتطورة والحدیثة لرو على ا
  حل محلها القطاع الخاص. یالدولة وانسحابها من الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة ل

یة ، لعـل مـن أهمهـا تلـك أفكارهـا ومضـامینها وخصوصـا االقتصـادترتكز علیها لنشـر  عدَّةوللعولمة الیات 
ادیة مــن المتمثلــة بانشــاء منظمــات تحریــر العالقــات االقتصــلجهــود الدولیــة و سســیة التــي انبثقــت عــن ااألطــر المؤ 

تنمیـــة واالعمـــال، وابـــرز تلـــك الالتعامـــل الـــدولي متعـــدد األطـــراف ومســـاعدة البلـــدان فـــي القیـــود وتحریـــر التجـــارة و 
المنظمات صندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي ومنظمـة التجـارة العالمیـة والتـي تعـد الـى جانـب الشـركات المتعـددة 

   )1(الجنسیة االطار المؤسسي الذي یتم من خالله عولمة االقتصاد.
2  Index of Humman Development 

ثــم  2011) نقطــة عــام 0.573) عالمیــا وبتقیــیم (132(احتــل العــراق فــي مؤشــر التنمیــة البشــریة المرتبــة 
بتنمیـــة بشـــریة متوســـطة مســـجلة تـــدفق  2013،  2012نقطـــة لعـــام  0.590عالمیـــا وبتقیـــیم  131احتـــل المرتبـــة 

) ملیـار دوالر وبنسـبة تغیـر سـنوي لالسـتثمار األجنبـي المباشـر 3،  3،  2استثماري لتلك األعوام علـى التـوالي (
  ) . 45) و الشكل (13كما هو موضح في الجدول () %0، % 50% ،  100( بلغ 

  
  )13المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

تهــدف المزیــد مــن الخیــارات المتاحــة امامــه، كمــا  ف الــى توســیع مــدارك الفــرد ، وایجــادالتنمیــة البشــریة تهــد
ارف ومهـارات الفـرد ، فضـال عـن تـوفیر ، وتطـویر معـثقافیـة ، واالجتماعیـة الى تحسین المسـتویات الصـحیة ، وال

احي و نـــضـــمان مشـــاركته اإلیجابیـــة فـــي جمیـــع الحقـــوق اإلنســـانیة ، و فـــرص االبـــداع ، واحتـــرام الـــذات ، وضـــمان 
                                                           

ت علــي عبــاس فاضــل : اثــر العولمــة علــى البطالــة فــي البلــدان النامیــة مــع اشــارة للعــراق ، وزارة المالیــة ، الــدائرة االقتصــادیة ، قســم العالقــا (1)
  . 65، ص 2010االقتصادیة والدولیة ، 
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نسبة التغیر (یوضح مؤشر التنمیة البشریة واالستثمار األجنبي المباشر) 45(شكل بیاني 
)2013–2011(في العراق للمدة ) السنوي

المؤشر

نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي 
االجمالي

2010        2011 2012                     2013
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، فهـي  مـا للمـوارد البشـریة مـن أهمیـة قصـوىالحیاة، واالستثمار في تنمیـة المـوارد البشـریة امـر هـام وضـروري ، ل
، وعملـت علـى تنمیـة قـدراتها البشـریة والرئیسیة لألمم وكلما تمكنت األمم من الحفاظ علـى ثروتهـا  الثروة الحقیقیة

ولیـة ریق التاهیل والتدریب المستمر ، الكسابها القدرة على التعامل مع الجدید الذي یظهـر علـى السـاحة الدطعن 
  األخرى.  ت اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا بین األممماالخر كلما تقدبین الحین و 

3  
Index Of Transparency (Corruption Perception) 

 ) 1.5 (وبتقیــیممیــا عال 178حــل بالمرتبــة ذ 1 ) 2013 – 2003خــالل المــدة ( عــد$ةاحتــل العــراق مراتــب 
دوالر وبنســـــبة تغیــــر ســـــنوي لالســـــتثمار األجنبـــــي  ملیـــــار) 0.972(مســـــجل تــــدفق اســـــتثماري  2007نقطــــة عـــــام 

  .) 46() والشكل13كما هو موضح في الجدول ( )% 154(المباشر

  
  )13المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على بیانات الجدول (

دولة شملها التقریر مسجل  178من ضمن  2010نقطة لعام  ) 1.5 ( عالمیا وبتقییم 175وحل بالمرتبة 
  .) %50-(وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار األجنبي المباشر ر ملیار دوال  )1استثماري بلغ (تدفق 

دولـة شـملها التقریـر مسـجل  177مـن ضـمن  2013نقطـة لعـام ) 1.6(عالمیا وبتقییم  171وحل بالمرتبة 
  . ) %0(ملیار دوالر وبنسبة تغیر سنوي لالستثمار األجنبي بلغ  ) 3 ( تدفق استثماري بلغ

یعاني العـراق مـن افـة الفسـاد اإلداري والمـالي وهـذا یضـعف مـن قدرتـه علـى اجتـذاب االسـتثمار ، فاشـتداد 
زیـادة تكـالیف المعـامالت المرتبطـة باالسـتثمار وهـذا االستثمار مـن خـالل ویعرقل الفساد یضر بالنمو االقتصادي 
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واالستثمار األجنبي ) مدركات الفساد(یوضح مؤشر الشفافیة ) 46(شكل بیاني 
)2013–2003(في العراق للمدة ) نسبة التغیر السنوي(المباشر

المؤشر

نسبة التغیر السنوي في االستثمار االجنبي االجمالي
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مراتـــب التــــي نالهـــا العـــراق فـــي هــــذا االســــتثمار األجنبـــي المباشـــر ، وهـــذا واضــــح مـــن خـــالل الیقلـــل مـــن حـــوافز 
  . )1(المؤشر.

التـي یتواجـد فیهـا شـخص او مجموعـة مـن األشـخاص افة اقتصادیة واجتماعیة تعم القطاعـات  الفساد یعد
في صنع القرار ، ویؤثر الفساد اقتصادیا من خالل إسـاءة تخصـیص المـوارد االقتصـادیة لها قوة وسیطرة والتحكم 

ـــــة مـــــن عـــــدم االســـــتقرار والتضـــــخم وتثبـــــالكلـــــف االجتماعیـــــة ورفـــــع  ـــــق حال یط األســـــعار والنمـــــو االقتصـــــادي وخل
  .  )2(.االقتصادي
  

4 Index Of the ease of doing business 
) عالمیـا مـن 114حـل بالمرتبـة (حیـث  مراتـب عـدَّه) 2013 – 2005خـالل المـدة (العـراق خـالل احتل   
دوالر  ملیــار) 0.515(ثماري لهــذا العــام بلــغ مســجلة تــدفق اســت 2005شــملها التقریــر عــام   ) دولــة155ضــمن (

  . )13( كما هو موضع في الجدول)% 72( الستثمار األجنبي المباشر بلغ لوبنسبة تغیر سنوي 
تـدفق اسـتثماري مسـجلة دولـة شـملها التقریـر  دولـة 178من ضـمن  2008عالمیا عام 141واحتل المرتبة 

عالمیـــا عـــام  165وبالمرتبـــة . ) %106 (ملیـــار دوالر وبنســـبة تغیـــر ســـنوي الســـتثمار األجنبـــي المباشـــر بلـــغ) 2(
دولــــة شــــملها التقریــــر حیــــث حلــــت بالمؤشــــرات التالیــــة ، بــــدء المشــــروع ، التعامــــل مــــع  185مــــن ضــــمن  2013

ة المســتثمرین ، دفــع التــراخیص ، الحصــول علــى الكهربــاء ، تســجیل الممتلكــات ، الحصــول علــى االئتمــان، حمایــ
، 128،  176،  100،  46،  84،  177الضــرائب ، التجــارة عبــر الحــدود ، تنفیــذ العقــود ، اغــالق المشــروع بـــ(

ملیــار دوالر وبنســبة تغیــر ســنوي 3مســجلة تــدفق اســتثماري بلــغ  التــوالي)عالمیــا علــى 185،  141،  179،  65
  .) %0 (لالستثمار األجنبي

 اللیـةیج و ضـعیفا فالقطـاع العـام هـو المسـیطر علـى النشـاط االقتصـادي رغـم التـر هذا المؤشر مـا یـزال ان 
غیاب الضمانات واالمتیازات والتسهیالت الالزمة لدعم القطاع الخاص المحلي واالجنبـي في ظل السوق قتصاد ا

وخلــو  ســهولة ممارســة أنشــطة االعمــالوامــل أخــرى انعكســت ســلبا علــى مؤشــر وغیــاب العمــل بالنافــذة الواحــدة وع
  قوانین االستثمار من ضمانات كبیرة للمستثمرین وغیاب قوانین أخرى .

للمسـتثمرین وذوي االعمـال لالنطـالق یحتاج هذا المؤشر الى الكثیر من العمـل مـن اجـل تسـهیل األمـور و 
 المشــاریع الجدیــدة وباقصــر مــدة زمنیــة ممكنــة وذلــك بــاختزال الــروتین وٕازالــة المصــاعب وتشــجیع مــن اجــل انشــاء

  االستثمارات الجدیدة . 
 فالبد مناجماال لما تقدم نرى ان مؤشرات البیئة االستثماریة التي تم تحلیلها شهدت تراجعا واضحا وعلیه 

العمل بشكل فاعل لتوفیر الظروف واإلمكانات واالسـتراتیجیات المالئمـة لخلـق بیئـة اسـتثماریة ناجحـة وهادفـة مـن 
  اجل دفع عجلة النمو االقتصادي.
                                                           

، بغــداد ،  2الحكمــة، العــدد  ایســر یاســین : واقــع المنــاخ االســتثماري فــي العــراق وســبل النهــوض بــه ، مجلــة الدراســات االقتصــادیة ، بیــت (1)
  . 18، ص2010

  . 2010طالب عوض ، اثر الفساد على النمو االقتصادي والتنافسیة ، المرصد االقتصادي ، االردن ،  (2)
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وتقلبهـــــا ، اذ شـــــهد الوضـــــع السیاســـــي واالقتصـــــادي تتمیـــــز البیئـــــة االســـــتثماریة فـــــي العـــــراق بعـــــدم ثباتهـــــا 
ذلــك فمــن واالجتمــاعي تحــوالت كثیــرة وكبیــرة اثــرت بشــكل مباشــر وغیــر مباشــر علــى البیئــة االســتثماریة ، وعلــى 

واتبــاع السیاســات المالئمــة التــي تنقــل البیئــة االســتثماریة فــي التــدابیر واإلجــراءات  الضــروروي العمــل علــى اتخــاذ
  داخل االقتصاد ویمكن ایجازها في االتي :  الى لوضع المناسب والذي یسمح لجذب االستثماراالعراق الى 

 
في العراق یشكل احد الركائز المهمة لبیئـة االسـتثمار العراقیـة ،  يان الوضع السیاسي واالمن الباحثةترى 

للتـــدفقات  الصـــعید األمنـــي و السیاســـي ســـوف یجعـــل بیئـــة االســـتثمار اكثـــر جـــذباوان احـــراز تقـــدم ملحـــوظ  علـــى 
المشــاركة بتعزیــز وضــع السیاســي االســتثماریة ومــن اجــل تحســین البیئــة االســتثماریة ینبغــي العمــل علــى اصــالح ال

جهــات ن فــي مختلــف مــاالالمزیــد مــن الجهــود الرســاء  لوبــذالسیاســیة وٕارســاء أســس صــحیحة للمصــالحة الوطنیــة 
 لتعزیــزاألساسـیة كـائز البلـد مـن خـالل العمـل المشـترك مــع دول الجـوار التـي یشـكل التعـاون األمنــي معهـا احـد الر 

یة الن التعامـل مـع السیاسـات االمن في العراق ، وهذا یتطلب العمـل المشـترك لألحـزاب كافـة واالتجاهـات السیاسـ
لمدروســة فــي حالـــة عــدم وجــود توجـــه واضــح ســیجد المســـتثمر األجنبــي صــعوبة فـــي ااربة والقــرارات غیـــر المتضــ

  . التعامل معها
 

ولعدة عقود تسیطر على معظم النشاط االقتصادي مع خضوع النشاط الخـاص لتشـریعات  الحكومةانت ك
  مهمشا في أنشطة محدودة في االقتصاد. ، مما جعل هذا القطاع وٕاجراءات مقیدة 

القطــاع الخــاص واعطائــه الــدور األكبــر والریــادي فــي االقتصــاد  لتشــجیعان اصــبح التوجــه امــا االن وبعــد 
القیود والعوائق واإلجراءات التنظیمیـة و التشـریعیة  ئة المناسبة لعمله عن طریق ازالةوالتنمیة ، فالواجب تهیئة البی

اع سیاسـات التجارة و النشاط االقتصـادي واتبـ أسعار السلع الخدمات وأسعار الصرف والفائدة، تحریر مثل تحریر
  مالئمة وتوفیر البیئة االستثماریة المناسبة من خالل اعتماد مبادئ وشروط التحول الى اقتصاد السوق. ائتمانیة 

وهــذا ال یعنــي ان تســرع الحكومــة الــى اقتــراح إصــالحات الســوق ذلــك الن األســرع فــي ظــل عــدم اســتقرار 
 المشــاكلالخفــاق ســریعا اذ البــد مــن االخــذ فــي الحســبان ااالوضــع السیاســي وعــدم ثبــات الدیمقراطیــة یــؤدي الــى 

  . )1(المؤسسیة التي تعیق تنفیذ اإلصالحات االقتصادیة في ظل التحوالت التي جرت في العراق
 ذبجــللســوق ، المحــرك األساســي اوتعــد الخصخصــة وهــي احــدى أســالیب والیــات التحــول نحــو اقتصــاد 

لمدخرات المحلیة وذلك عن طریق بیع أصول المشروعات العامة افي تحریك  وتشجیع االستثمارات ووسیلة فاعلة

                                                           
القطاع العام في العراق ، االسباب والنتائج المتوقعة ، مجلة القادسیة للعلوم االداریة  واالقتصادیة المجلـد  باقر كرجي الجبوري : خصخصة (1)

 ، 188, ص 2009 كلیة االدارة واالقتصاد ، جامعة القادسیة ، العراق، )،2) ، العدد (11(
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ة امــام المســتثمرین المحلیــین و بــحلقطــاع الخــاص، كمــا تقــوم عملیــة الخصخصــة بفــتح افــاق ر اكلیــا او جزئیــا الــى 
 األجانب .

الى االستثمار األجنبي المباشر هناك حاجة ماسة  انهق فاوفي ظل األوضاع الحالیة في العر  ترى الباحثة
الذي یسهم في ادخال التكنولوجیا المتطورة الى داخل البلد وتشغیل اعداد كبیرة من القوى العاملة واكتساب الخبـرة 

  والكفاءة . 
   )1( ولكي تتم عملیة الخصخصة بشكل ناجح وسلیم البد من القیام باالتي.

 العمل على توفیر االطار المؤسسي والتشریعي لعملیة الخصخصة .  -1

 ان تتم الخصخصة بصورة تدریجیة وتتسم بالشفافیة والوضوح.  -2

لمصــلحة الجمیــع مــن خــالل مــا تهــدف الیــه مــن زیــادة اإلنتــاج و  هــي تثقیــف المجتمــع بــان الخصخصــة -3
 ه. عتحسین نو 

 كات حسب طبیعة كل شركة او مشروع. المشاریع والشر  خصخصة سلوب المناسب فياألاعتماد  -4

 وضع برامج مستقبلیة الستیعاب العمالة الفائضة من المشاریع التي سیتم خصخصتتها.  -5

ملیــة الخصخصـة تــدریجیا العربیـة حیـث ركــزت علـى تنفیـذ ع مصــرجمهوریـة ویمكـن االسـتفادة مــن تجربـة 
كـان و صعبة نظرا لرفض الراي العام المصري لفكرة الخصخصة لكنـه تـم تـذلیل تلـك العقبـة فیمـا بعـد وبدات بدایة 

الهداف األساسـیة لهـذه العملیـة تحسـین المنـاخ االقتصـادي الكلـي وزیـادة معـدالت النمـو االقتصـادي وتحقیـق امن 
  ئة االستثماریة.البیتحسین  بذلك احراز نجاحات في مجال  المزید من العدالة االجتماعیة وتم

 
ـــالمـــوارد المالیـــة المحلیـــة والدول حشـــدعلـــى نظـــام قـــادر فـــي انشـــاء یتمثـــل اإلصـــالح المصـــرفي  ة وٕاعـــادة ی

معــــدالت عالیــــة ومســــتمرة مــــن النمــــو  ورفــــع كفاءتهــــا لخدمــــة النشــــاط االقتصــــادي مــــن اجــــل تحقیــــقتخصیصــــها 
صــرف ذلــك اإلصــالح فــي تحــدیث وتعمیــق وتقویــة جمیــع وحــدات القطــاع المصــرفي ، فضــال عــن نالقتصــادي ویا

بیعـة الصـناعة المصـرفیة وٕاعـادة هیكلتهـا فـي العـراق لغـرض حشـد المـدخرات المحلیـة طاحداث تغییرات كبیـرة فـي 
  والحد من ظاهرة راس المال المهاجر فضال عن امكان جذب جزء من تدفقات االستثمار األجنبي. 

لمصــرفي فــي عملیــة التحــرر لهــذا القطــاع، وذلــك لمواكبــة التطــورات المصــرفیة اوتتجســد عملیــة اإلصــالح 
واسـتعمال وسـائل  ،وك العالمیة التي تقـوم علـى أسـاس التحـرر مـن القیـود والعراقیـل وزیـادة حـدة المنافسـة بـین البنـ

المصــرفي تأخــذ علــى عاتقهــا رســم  تكنولوجیــة متطــورة لالتصــاالت والمعلومــات وتاســیس هیــاة خاصــة باإلصــالح
لیات الضروریة واالشراف على المصارف على ان تمنحهـا القـدرة علـى الوتشخیص االمصرفي  صالح سیاسة اال

م بمهماتها في رسم السیاسات ووضع وتزویدها بالراسمال الضروري الداء اعمالها لتقو تشریع القوانین واإلجراءات 
الضــروریة ، وذلــك مــن خــالل إعــادة تقیــیم النظــام المصــرفي وفعالیتــه وتقیــیم االئتمــان وحجمــه ودرجــة  اتالمقترحــ

                                                           
،  2013ع والتحـدیات ، دار الشـؤون الثقافیـة العامـة ، بغـداد ، الواقـ 2003د. احمـد عمـر الـراوي : دراسـات فـي االقتصـاد العراقـي بعـد عـام  (1)
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الشـفافیة بالمخـاطرة ونسـبة السـیولة ، وكـذلك تحسـین مسـتوى الرفاهیـة وتطـویر األنظمـة المحاسـبیة بحیـث تتصـف 
لكي یتمكن النظـام المصـرفي مـن والوضوح بدرجة اكبر من ذي قبل ، بحیث تنسجم مع األنظمة والقواعد الدولیة 

   )1( التكامل وتبادل المعلومات مع المصارف الدولیة األخرى.
 

یــؤدي الــى تــوفیر ایــدي و التنمیــة البشــریة تعزیــز فــي یســاهم اإلصــالح التعلیمــي والتــدریبي  ان تــرى الباحثــة
ـــادة تـــدفق  وذلـــكة ورخیصـــة نســـبیا مقارنـــة مـــع الـــدول المجـــاورة والمتقدمـــة بـــعاملـــة مدر  یلعـــب دورا أساســـیا فـــي زی

وبالتـالي ل االیـدي العاملـة المدربـة والكفـوءة عنصـرا مهمـا فـي تكلفـة اإلنتـاج الستثمار األجنبي المباشر حیـث تمثـا
  ذب مهما لالستثمار األجنبي المباشر. عنصر ج

  )2( -بمایاتي :اهم سیاسات تنمیة العنصر البشري ویمكن ایجاز 

 لمخصصات المالیة لتطویر وتنمیة الموارد البشریة .  ا مزید منبذل ال -1

ائل أخـرى داع لدى التالمیـذ وٕاتاحـة وسـیمي وتنمیة القدرات البحثیة واالبة النظام التعللإعادة تخطیط وهیك -2
 رات التعلیمیة . لكسب المهارات غیر المقر 

 وتمویل األبحاث العلمیة . تشجیع القطاع الخاص على االستثمار في التعلیم  -3

 توفیر الكوادر المخصصة والمؤهلة للتعامل مع األنشطة الخاصة باالستثمار األجنبي. -4

 
الهیئـة الحكومیـة القائمـة علـى رسـم سیاسـات جـذب  بعدهاالبد لهیئة االستثمار في العراق انه  ترى الباحثة

االســتثمار األجنبــي المباشــر ان تقــدم خطــة واضــحة لــدعم االســتثمار مــن خــالل تــوفیر خریطــة اســتثماریة واضــحة 
الهــم المشــاریع المطروحــة لالســتثمار والقطاعــات التــي تشــملها واالهــداف المطلــوب تحقیقهــا والخــدمات الحكومیــة 

بأهمیـــة مهمـــا فـــي نجـــاح هـــذه الخطـــط وذلـــك القنـــاع المســـتثمرین  الترویجـــي دور االجانـــب  یـــؤديالمتـــوفرة ، حیـــث 
االســـتثمار فـــي االقتصـــاد العراقـــي وتشـــمل الجهـــود ابـــرام اتفاقیـــات ثنائیـــة إقلیمیـــة ودولیـــة لتســـهیل تـــدفق االســـتثمار 

ض ان تشــمل خطــة انتقــال راس المــال واالربــاح ومــن المفتــر  فــياألجنبــي المباشــر عــن طریــق تقــدیم التســهیالت 
مـن خـالل المـؤتمرات الترویج التي تبناها هیئة االستثمار فـي العـراق علـى ثـالث مراحـل األولـى الدعایـة والتـرویج 

والمعارض الدولیة وعقد اللقاءات مع المستثمرین وابرام االتفاقیات مع مختلف االدول، والثانیة خلق االسـتثمار أي 
ة الثالثة فهي المحافظة على لبناء المؤسسات وٕاصدار القوانین، اما المرحالستثمار و إیجاد فرص مؤاتیة ومشجعه 

االستثمارات القادمـة مـن خـالل تـوفیر كـل الخـدمات الالزمـة وخصوصـا البنیـة التحتیـة الحدیثـة ومـن المفتـرض ان 
ت واألرقــام مــا یملكــه مــن الخــرائط والبیانــابمكتــب خــاص لتشــجیع االســتثمارات األجنبیــة  لهــایتــولى عملیــة التــرویج 

  واإلمكانات المادیة والبشریة والقانونیة في هذا المجال.
 

                                                           
 .4ص1، ص 2009، ، العراق، المعهد العراقي لالصالح االقتصاديتقییم سیاسة االصالح المصرفي في العراق د. كمال البصري ،  (1)

(2) Hussein Alasrag : Foreign direct investment development policies in the arab countries , MPRA paper 
No.2230 , 2007 . http://mpra.ub.uni-muenchen.de   

http://mpra.ub.uni-muenchen.de
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اتجاهــات جدیـدة تهـدف الـى تشـجیع االسـتثمار بشــقیه تبنـت  2003لحكومـة العراقیـة بعـد ان ا تـرى الباحثـة

ها االخـر، ومـن ابـرز هـذه القـوانین فـي اصدار عدد من القوانین وتعدیل بعضـالمحلي و األجنبي وذلك من خالل 
العدیـد مـن النقـاط التـي یعتریهــا ، وقـد تضـمن هـذا القــانون  2006) لسـنة 13هـذا المجـال، قـانون االسـتثمار رقــم (

التــي تضــمنت معالجـــة  13وقــد حاولــت الحكومــة اجـــراء بعــض التعــدیالت فــي قــانون االســـتثمار رقــم .  الضــعف
في قطاع اإلسـكان بالتحدیـد، اذ سـمح التعـدیل األول للقـانون والصـادر عـام لمسالة تملیك األراضي التي حصرت 

  بحق المستثمر في امتالك األراضي في هذا المجال.  2010
أركانهــا فیمــا  ة الصــالحضــیعیة بحاجــة الــى اجــراء دراســات مستفیالــرغم مــن ذلــك فــان البیئــة التشــر علــى و 

دة في منح تراخیص معقدة وتقلیل البیروقراطیة المعقیتعلق باالمتیازات الممنوحة واالعفاءات وتسهیل اإلجراءات ال
مشــكلة العقــود الزراعیــة  معالجــةوالعمــل علــى االســتثمار والعمــل بمبــدا النافــذة الواحــدة التــي نــص علیهــا القــانون . 

  . تي تعیق معالجة تلك العقبةال المعوقاتبشكل واقعي وٕازالة كافة 
 

 مواقـع یقتضي تقدیم حلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه المسـتثمرین فـي مجـال تـوفیرانه  ترى الباحثة
ینبغـــــي تنشـــــیط وتســـــریع العمـــــل فـــــي مجـــــال تخطـــــیط وٕادارة و المشـــــاریع االســـــتثماریة، اســـــتثماریة تفـــــي بمتطلبـــــات 

القطاعات ، ان هذا المطلـب هـو احـد الوسـائل  افةوتخصیص األراضي والمواقع الالزمة الیواء االستثمارات في ك
  االستثمارات للعراق. المهمة في جذب 

    
 البیئــة الحــرة فــي العــراق وتهیئــة األجــواء وتحســینالــدعوة الــى إقامــة العدیــد مــن المنــاطق ان  تــرى الباحثــة

ما یحظى به العراق من مقومات طبیعـة تزیـد مـن إمكانیـة نجـاح هـذه المنـاطق وتمنحهـا سیما بوالفیها  ماریةثاالست
اســتراتیجیا للتجــارة بــین الشــرق میــزات عدیــدة للجــذب فضــال عــن كــون العــراق یشــكل ســوقا تجاریــا واســعا ، وممــرا 

فـي االمـارات العربیـة المتحـدة اذ  الحـال منـاطق الحـرة كمـا هـوللة االطالع بعمق على التجارب الناجحـوالغرب ، و 
  تعد من التجارب الرائدة في تشجیع واستقطاب االستثمارات العربیة واألجنبیة في المناطق الحرة.

   
علـــى العمـــل علـــى إقامـــة منـــاطق  2006لســـنة  13مـــن قـــانون االســـتثمار رقـــم /ســـابقا) 9نصـــت المـــادة (

الـتخلص أوال مـن  وعلیهـا لتنفیـذ المنـاطق االسـتثماریة هیئة الوطنیة لالستثمار ان تعد خطـةوعلى ال )∗(استثماریة. 
ویــتم انشــاء تمثــل عقبــة فــي انشــاء المشــاریع االســتثماریة للمشــاریع االســتثماریة التــي  ص األراضــيیمشــكلة تخصــ

ــــاطق ت االســــتثماریة مــــن قبــــل شــــركات متخصصــــة وذات ســــمعه فــــي هــــذا المجــــال ســــیعطي حــــافزا للشــــركا المن

                                                           
غالبــا مــا تكــون مرادفــة لمصــطلحات أخــرى كالمــدن وهــي احــدى األســالیب الحدیثــة فــي مجــال تركــز األنشــطة االقتصــادیة فــي مكــان محــدد و  ∗

 االقتصادیة او الصناعیة. 
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االســتفادة مــن التجربــة الســعودیة فــي یمكن للحكومــة العراقیــة و االســتثماریة بــدخول الســوق العراقیــة واالســتثمار فیهــا
  . هذا المجال
 

ویمكـن عرضـها علـى علـى قـرارات االسـتثمار بصـورة مباشـرة تـؤثر االسـتثمار  ولـوائح نظـمان  ترى الباحثة
  النحو االتي 

 عبر تفعیل عمل النافذة الواحدة .، والوقت الالزم  تقلیل عدد اإلجراءات والتكلفة بدء النشاط التجاري :  -1

تقلیـــل اإلجـــراءات والتكلفـــة و الوقـــت مـــن خـــالل انشـــاء نظـــام لتـــراخیص البنـــاء : البنـــاءاســـتخراج تـــراخیص  -2
وتبسیط عملیة الحصول على موافقة اكتمال البناء من المركز، وتوحید الموافقات عن طریق تحدیث نظم 

 . ناءتقییم المناطق وانشاء خرائط رقمیة لتقسیمات المناطق وانشاء نظام الكتروني لمعامالت تراخیص الب

تســـجیل الملكیـــة فـــي تقلیـــل عـــدد اإلجـــراءات والتكلفـــة والوقـــت الـــالزم لنقـــل الملكیـــة مـــن خـــالل اســـتحداث  -3
لكات في البلدیـة انشاء نظم الكترونیة لسجالت الممتإجراءات المسار السریع في عملیة تسجیل الملكیة، و 

 بحث خیارات تخفیض رسوم تسجیل الممتلكات. 

: تقلیل عدد المدفوعات والوقـت الـالزم لـدفع الضـرائب مـن خـالل تحسـین إمكانیـة االطـالع  دفع الضرائب -4
 لضریبیة ، وانشاء نظام الكتروني لتقدیم اإلقرار الضریبي والمدفوعات الضریبیة. اعلى القواعد والنظم 

تبسـیط الشـروط  خـالل المطلوبـة والوقـت الـالزم للتجـارة مـن : تقلیل عـدد المسـتندات  لتجارة عبر الحدودا -5
، و السـماح افذة الواحدة للمعامالت التجاریةاألساسیة المتعلقة بالمستندات الالزمة للتجارة وانشاء نظام الن

 بتقدیم الوثائق والمستندات الكترونیا. 
 : تقلیل الوقت الالزم النفاذ العقود . انفاذ العقود  -6

من خالل تحسین كفاءة الجهاز  ق )(االغال : تحسین إجراءات االعسارتصفیة النشاط التجاري  -7
حیث ان التنظیم الجید واإلجراءات المبسطة تقضي على انتشار األنشطة غیر الرسمیة القضائي . 

  وتشجیع االستثمارات األجنبیة. 
 

علــــى بیئــــة االســــتثمار ویزیــــد مــــن تعقیــــد اإلجــــراءات  إلداري مــــن العوامــــل التــــي تــــؤثر ســــلبایعــــد الفســــاد ا
االســتثماریة فضــال عــن زیــادة التكــالیف ومخــاطر العمــل بعــدم الثقــة بالســلوكیات الحكومیــة ، لــذلك یجــب القضــاء 

  )1(-:علیه من خالل
 فاق اجتماعي على معیار القیم . إیجاد ات  - أ

 ونزاهة وشفافیة القیادات العلیا .  امانة  - ب

 نشر التعلیم وتوعیة المواطنین .   - ت

                                                           
استار فخري عبد اللطیف : اثـر االخالقیـات الوظیفیـة فـي تقلیـل فـرص الفسـاد االداري فـي الوظـائف الحكومیـة ، مجلـة دراسـات اقتصـادیة ،  (1)

 .  150 ص 149، ص  2009) ، منشورات بیت الحكمة ، بغداد ، 21العدد (
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 محاسبة موظفي الدولة .   - ث

 تبسیط إجراءات العمل والتخلص من المعوقات اإلداریة .   -  ج

 ومكافاة الموظف األمین .  تقویم  -  ح

 . بین فترة واخرىإعادة النظر بمستویات الرواتب واألجور   -  خ

 
مام ي االنضـهـا االقتصـاد الـوطني فـلمزایـا النسـبیة التـي یمكـن ان یجنیالبد من االستفادة من ا الباحثةترى 
نفتـاح األسـواق العالمیـة وتخفـیض او الغـاء اختلفـة لالسـتفادة مـن نظمة ، كون االنضمام یفتح فرصا مالى هذه الم

تلفـة االمــر الـذي یشــجع القطـاع الصــناعي ع و الخــدمات المخلالرسـوم الجمركیــة بوجـه الصــادرات العراقیـة مــن السـ
كفـاءة اإلنتاجیـة، وعلــى الحكومـة القیــام بتقـدیم الحــوافز و المســتوى والقطاعـات األخـرى علــى النمـو والتطــور ورفـع 

عملیـــات ات االقتصـــادیة المختلفـــة وتشـــجیع طاعـــتلفـــة لتاهیـــل وتطـــویر لصـــناعة و القالخـــدمات والتســـهیالت المخ
مختلفـة بمـا یـؤمن رفـع مسـتوى بـین الصـناعات المختلفـة وبـین القطاعـات االقتصـادیة الفـي مـا  و التنسـیق التعاون
التجـــاري والفنـــي والعلمـــي  ة اإلنتاجیـــة وتوســـیع التعـــاون مـــع الـــدول العربیـــة لصـــالح زیـــادة التعـــاون والتنســـیقالكفـــاء

  واألنظمة.والثقافي وٕاعادة النظر في كافة القوانین واإلجراءات 
 

أنشـطة عودیة من خالل مؤشـر سـهولة أداء یمكن االستفادة من تجربة المملكة العربیة السانه  ترى الباحثة
  ها . من خالل المؤشرات العشرة الذي تضمن االعمال الذي نالت فیه مراتب مهمة عالمیا وذلك

، والتكلفـة و الوقـت الـالزم لتسـجیل اإلجـراءاتمیـز بتقلیـل عـدد ص مؤشر بـدء النشـاط التجـاري الـذي تونخ
واالستفادة مـن ة ، والحصول على االئتمان وحمایة المستثمرین . یلكستخراج تراخیص البناء وتسجیل المومؤشر ا

، الكهربــاء ، والتجــارة عبــر الحــدود تجربــة دولــة االمــارات العربیــة المتحــدة وذلــك مــن خــالل مؤشــر الحصــول علــى
 .  )1(مارات مراتب مهمةالذي نالت فیها اال

 

                                                           
 )1-3-3انظر الملحق رقم ( (1)
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ـــاتج المحلـــي مارســـت مؤشـــرات البیئـــة االســـتثماریة تحفیـــزأ للنمـــو االقتصـــادي المتمثـــل بنســـبة  -1 التغیـــر فـــي (الن

تـاثیرا جیـدا فـي  دولـة االمـارات العربیـة المتحـدة وتـاثیرا متوسـطا و  اإلجمالي ، واالستثمار األجنبـي  المباشـر)
 في المملكة العربیة السعودیة ، وتاثیرا ضعیفا في جمهوریة مصر العربیة . 

لمؤشـــرات البیئـــة  الجیـــدة جـــدا والضـــعیفةحـــازت المملكـــة العربیـــة الســـعودیة علـــى تقییمـــات امتـــازت مـــا بـــین  -2
لمؤشـر جاهزیـة البنیـة  جید، سهولة اداء انشطة االعمـال ،  لمؤشر التنافسیة العالمیة ید جداجاالستثماریة ، 

لمؤشــر الشــفافیة  ضــعیفلمؤشــر الحریــة االقتصــادیة ، العولمــة كــوف ،  متوســطالرقمیــة والتنمیــة البشــریة ، 
 .(مدركات الفساد) 

لمؤشــــرات البیئــــة  الجیــــدة جــــدا والجیــــدةیمــــات امتــــازت مــــا بـــین رات العربیــــة المتحــــدة علــــى تقیاالمــــاحـــازت  -3
، لمؤشـر الحریـة االقتصـادیة جیـد، لمؤشر التنمیة البشـریة ، ومؤشـر التنافسـیة العالمیـة  جید جدااالستثماریة 

 انشطة االعمال.، سهولة اداء ، الشفافیة (مدركات الفساد)العولمة كوف ، جاهزیة البنیة الرقمیة 
لمؤشــــرات البیئــــة  لضــــعیفةاالمتوســــطة و حــــازت جمهوریــــة مصــــر العربیــــة علــــى تقییمــــات امتــــازت مــــا بــــین  -4

، التنمیــة البشــریة، التنافســیة العالمیــة، لمؤشــر العولمــة كــوف ، جاهزیــة البنیــة الرقمیــة  متوســطاالســتثماریة ، 
 .سهولة اداء انشطة االعمال ،لمؤشر الحریة االقتصادیة، الشفافیة (مدركات الفساد) ضعیفة

حظى العراق بموقع متأخر في المؤشرات الدولیة التي تم تحلیلها فهو یقع ضمن مجموعة الدول ذات الحریة  -5
االقتصادیة المعدومة، وبمرتبة متقدمـة فـي مؤشـرات الفسـاد، وبتنمیـة بشـریة متوسـطة وعولمـة متـاخرة، فضـال 

لحصـــول علــــى الموافقــــات عـــن صــــعوبة إدارة االعمــــال فیـــه وبــــاألخص فیمــــا یتعلـــق باســــتخراج التــــراخیص وا
 المطلوبة التي تستلزم وقتا طویال. 

هنـــاك دور واضـــح للحكومـــات ولهیئـــات االســـتثمار فـــي دول العینـــة مـــن اجـــل خلـــق بیئـــة اســـتثماریة افضـــل  -6
وبالمقابل هناك تخبط في عمل الحكومة العراقیة و الهیئة الوطنیة لالستثمار في خلق بیئـة اسـتثماریة مؤاتیـة 

 ئة الناجحة . تحمل مقومات البی
الركیزة األساسیة للبیئة التشریعیة في العراق ، اال انه یعاني من  2006) لسنة 13یعد قانون االستثمار رقم ( -7

عــدة نقــاط ضــعف تتعلــق بالضــمانات واالمتیــازات الممنوحــة التــي تــم تعــدیل جــزء بســیط منهــا والــذي یتعلــق 
یل األول للقانون بحق التملـك للمسـتثمر فـي قطـاع باألساس بمسالة تملیك األرض للمستثمر التي سمح التعد

 اإلسكان حصرا. 
دورا مهمــا فــي رســم البیئــة  تــؤديرات السیاســیة طلبــا مهمــا وحیویــا فــالمؤثنــي یعــد ماالســتقرار السیاســي واالم -8

 االستثماریة . 

ال یشـكل مؤشر سهولة اداء انشـطة االعمـ المبالغة في التعقیدات وطول مدة االجراءات وتعددها على صعید -9
 االستثمار .  نامل یدفع بالمستثمرین الى العزوف عع

یعاني العراق من قصور واضـح فـي البنیـة التحتیـة علـى الـرغم مـن تنفیـذ عـدد مـن المشـاریع فـي السـنوات  - 10
 ي والمالي.القلیلة الماضیة ، وما یترتب على ذلك من اثار سلبیة فضال عن تفش ظاهرة الفساد اإلدار 
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، ان یتقدم لالستثمار داخل العراق العمل على تحقیق االمن واالستقرار السیاسي فبدون ذلك ال یمكن الي مستثمر  -1

تمكــن المســتثمر األجنبــي مــن التغلــب علــى الصــعوبات األمنیــة ســیجد الصــعوبة فــي التعامــل مــع السیاســات مــا فــاذا 
 اضح واستقرار سیاسي. المتضاربة والقرارات غیر المدروسة في حالة عدم وجود توجه و 

اجــراء إصــالحات فــي السیاســات واإلجــراءات حیــال األنشــطة االســتثماریة بســبب تعــدد دوائــر االســتثمار فــي وزارات  -2
 الدولة التي غالبا ما تتقاطع سیاساتها تجاه تشجیع االستثمار . 

ســـتثمارات وتســـهیل ضـــرورة وجـــود اطـــار وطنـــي مـــن القـــوانین والمواثیـــق التـــي تشـــكل األرضـــیة لجـــذب وتشـــجیع اال -3
اإلجــراءات المعقــدة وتقلیــل البیــرو قراطیــة المعتمــدة فــي مــنح تــراخیص االســتثمار والعمــل بمبــدا النافــذة الواحــدة التــي 

بما یـؤدي الـى مـنح  2006) لسنة 13نص علیها القانون. واجراء المزید من التعدیالت على قانون االستثمار رقم (
 ذا كان في المدینة او الریف او المناطق النائیة . امتیازات او تسهیالت وحسب الموقع ا

قتصــــادیة وزیــــادة مســــتوى التأكیــــد علــــى العمــــل مــــن اجــــل تنویــــع االقتصــــاد العراقــــي وزیــــادة مســــاهمة القطاعــــات اال -4
 ، وتطویر مستوى المنافسة ورفع الطاقة االستیعابیة لالستثمار والمقدرة على خلق مصادر جدیدة للثروة. اإلنتاجیة

اسة فاعلة للترویج لالستثمار من قبل جهة مختصة تقوم بإصدار التشریعات واالعالنات واالتصال بالعالم تبنى سی -5
وعقد الندوات داخل وخارج العراق لعرض الفرص االستثماریة، وعقد االتفاقیات الثنائیة والمتعددة االطراف الخاصة 

 باالستثمار. 

تثماریة ، حیــث ان معظــم المشــاریع االســتثماریة لــم تنفــذ الــتخلص مــن مشــكلة تخصــیص األراضــي للمشــاریع االســ -6
 بسبب هذه المشكلة. 

إقامة المناطق االستثماریة فـي امـاكن مختلفـة والتـي یمكـن ان تكـون مواقـع متمیـزة للعدیـد مـن المشـاریع االسـتثماریة  -7
ـــتم انشـــاءها مـــن قبـــل شـــركات  مـــع تـــوفیر الخـــدمات الالزمـــة لهـــا وتـــوفیر عنصـــر االمـــن لهـــذه المنـــاطق علـــى ان ی

 متخصصة وذات سمعه في هذا المجال  اذ سیعطي حافزا للشركات االستثماریة بدخول العراق واالستثمار فیه. 

توظیــف إمكانیــات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص واالســتثمار األجنبــي فــي مســار منســق ونهــج سیاســي دیمقراطــي  -8
 من االعتماد على النفط كمصدر وحید للثروة.  ثابت النتشال البلد من تخلفه وتبعیته االقتصادیة وتخلیصه

یعد الفساد اإلداري والمالي من العوامل الطاردة لالستثمار األجنبي االمباشر في االقتصاد العراقي لذا ینبغـي تفعیـل  -9
عمــل األجهــزة الرقابیــة وتعزیزهــا  بــالكوادر النزیهــة والمتخصصــة والعمــل بمبــدا الثــواب والعقــاب لتســاهم فــي القضــاء 

 لى البیروقراطیة اإلداریة والفساد االداري و المالي الذي اصبح متفشیا . ع

دراسة تجارب الدول األخرى والعمل على االستفادة منها فیما یخص مسالة االستثمارات األجنبیة والبیئة المؤاتیة  - 10
  لك. لجذب تلك االستثمارت وموضوع الخصخصة والسبل الكفیلة بتطبیقها على الوجه األمثل وغیر ذ
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  الحریة االقتصادیةمؤشر ) 1ملحق (
  السعودیة  1-1

حقوق   الدرجة  الترتیب  السنوات
  الملكیة

التحرر   
  من الفساد

السیاسات  
  الضریبیة

االنفاق 
  الحكومي

حریة تأسیس 
  االعمال

وضع سوق 
  العمل

الحریة 
  النقدیة

حریة ال
  ةیالتجار 

الحریة 
  االستثماریة

الحریة 
  التوصیف  المالیة

2000  73  66.5  50.0  70.0  99.4  82.7  70.0  N/A 87.7  59.0  30.0  50.0  حریة اقتصادیة متوسطة  
2001  45  62.2  50.0  70.0  99.4  65.3  70  N/A 83.8  61.0  30  30  حریة اقتصادیة متوسطة  
2002  72  65.3  50  70  99.4  71  70  N/A 83.4  63.4  50  30  حریة اقتصادیة متوسطة  
2003  68  63.2  50  50  99.4  66.7  70  N/A 88.3  64.4  50  30  حریة اقتصادیة متوسطة  
2004  74  60.4  50  50  99.4  5805  70  N/A 91.9  64  30  30  حریة اقتصادیة متوسطة  
  حریة اقتصادیة متوسطة  30  30  62.2  91.3  85.2  70  67.3  99.4  45  50  65.4  72  2005
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  30  70.4  90.8  85.3  51  69.3  99.4  34  50  63  62  2006
  حریة اقتصادیة متوسطة  40  30  70.4  80  84.9  53  66.7  99.4  34  50  60.9  85  2007
  حریة اقتصادیة متوسطة  40  30  76.8  76.7  77.2  73  69.1  99.7  33  50  62.5  60  2008
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  40  81.8  68.4  76.4  79.6  73.4  99.6  34  40  64.3  59  2009
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  45  82.5  62.3  74.4  84.6  68.1  99.6  35  40  64.1 65  2010
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  40.0  82.2  64.3  77  86.1  74.6  99.4  43  45  2<66  54  2011
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  40  82.3  64.9  71.1  87.5  37.3  99.6  47  45  62.5  74  2012
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  40  77.3  65.7  69.2  68.2  52.2  99.6  44  40  60.6  62  2013
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  40  74  68.7  75.8  67.3  63.1  99.7  43.7  40  62.2  77  2014
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  االمارات   : 1-2

حقوق   الدرجة  الترتیب  السنوات  
  الملكیة

التحرر   
  من الفساد

السیاسات  
  الضریبیة

االنفاق 
  الحكومي

حریة تأسیس 
  االعمال

وضع سوق 
  العمل

الحریة 
  النقدیة

حریة 
  التجارة

الحریة 
  االستثماریة

الحریة 
  التوصیف  المالیة

  2000  21  74.2  90  90  99.9  65.7  85  N/A 80.4  77  30  50  حریة اقتصادیة شبه كاملة  
  2001  14  74.9  90  90  99.9  51.3  85  N/A 80.7  77  50  50  حریة اقتصادیة شبه كاملة  
  2002  23  73.6  70  90  99.9  58.3  85  N/A 81.9  77  50  50  حریة اقتصادیة شبه كاملة  
  2003  24  73.4  70  90  99.9  68.1  70  N/A 85.2  77  50  50  حریة اقتصادیة شبه كاملة  
  2004  42  67.2  70  70  99.9  58  70  N/A 79.5  77  50  30  حریة اقتصادیة متوسطة  
  حریة اقتصادیة متوسطة  30  30  77  79  74.3  70  70.2  99.9  52  50  65.2  48  2005  
  حریة اقتصادیة متوسطة  30  30  75  76.8  74.3  49  76.1  99.9  61  50  62.2  65  2006  
  حریة اقتصادیة متوسطة  40  30  75  73.6  73.9  49.3  82.3  99.9  62  40  60.39  74  2007  
  حریة اقتصادیة متوسطة  40  30  80.4  70.9  74.1  48.2  80.2  99.9  62  40  62.8  63  2008  
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  35  80.8  69.8  76.2  57.4  86.3  99.9  57  40  64.7  54  2009  
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  35  82.8  68.8  79.3  67.4  80.9  99.9  59  50  67.3  46  2010  
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  35  82.6  76.5  72.4  67.3  79.1  99.9  65  50  67.8 47  2011  
  حریة اقتصادیة متوسطة  50  35  82,6  80.9  78.8  68  80.1  99.9  63  55  69.3  35  2012  
  حریة اقتصادیة شبه كاملة  50  35  82.6  83.9  77.6  74  85.1  99.9  68  55  71.1  28  2013  
  حریة اقتصادیة شبه كاملة  50  35  82.5  84.6  82.9  74.4  83.1  99.6  66.4  55  71.4  28  2014  
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  مصر  :  1-3

حقوق   الدرجة  الترتیب  السنوات  
  الملكیة

التحرر   
  من الفساد

السیاسات  
  الضریبیة

االنفاق 
  الحكومي

حریة تأسیس 
  االعمال

وضع سوق 
  العمل

الحریة 
  النقدیة

حریة 
  التجارة

الحریة 
  االستثماریة

الحریة 
  التوصیف  المالیة

  2000  112  51.7  50  29  65.3  54.4  55  N/A 76.8  55  50  30  حریة اقتصادیة ضعیفة  
  2001  120  51.5  50  33  66.1  54.4  55  N/A 78.3  47.2  50  30  حریة اقتصادیة ضعیفة  
  2002  121  54.1 50  31  65.6  71.2  55  N/A 79.2  55  50  30  حریة اقتصادیة ضعیفة  
  2003  104  55.3  50  36  66.1  72.8  55  N/A 80.1  57.6  50  30  حریة اقتصادیة ضعیفة  
  2004  95  55.5  50  34  66.1  76.8  55  N/A 79.8  57.4  50  30  حریة اقتصادیة ضعیفة  
  حریة اقتصادیة ضعیفة  30  50  58.2  77.6 59.7  55  78.6  66.1  33  50  55.8  103  2005  
  حریة اقتصادیة ضعیفة  30  50  57.6  73.6  62.1  39.8  72.1  64.7  32  50  53.2  128  2006  
  ضعیفة حریة اقتصادیة  30  50  57.2  66.8  62.1  40.9  72.8  90.4  34  40  54.4  127  2007  
  حریة اقتصادیة ضعیفة  40  50  66  69.9  62.2  60.2  73  90.8  33  40  59.2  85  2008  
  حریة اقتصادیة ضعیفة  50  50  63.4  65.9  61.3  64.7  66.1  89.5  29  40  58  97  2009  
  حریة اقتصادیة ضعیفة  50  50  74  64.2  55.6  65  73.4  89.7  28  40  59  94  2010  
  حریة اقتصادیة ضعیفة  50  65  74  60.8  53.6  64.5  65.3  89.6  28  40  59.1  96  2011  
  حریة اقتصادیة ضعیفة  40  65  74  62.3  53.7  63.8  63.1  89.7  31  35  57.9 100  2012  
  حریة اقتصادیة ضعیفة  40  50  73.8  58.4  43.3  63.3  69.4  85.6  29  35  54.8  125  2013  
  حریة اقتصادیة ضعیفة  40  45  71.4  60.5  45.7  62.7  69.6  85.6  28.6  20  52.9  135  2014  
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  العراق : 1-4
حقوق   الدرجة  الترتیب  

  الملكیة
التحرر 

  من الفساد
السیاسات 
  الضریبیة

االنفاق 
  الحكومي

حریة تأسیس 
  االعمال

وضع سوق 
  العمل

الحریة 
  النقدیة

حریة 
  التجارة

حریة 
  االستثمار

الحریة 
  المالیة

  التوصیف

2000  153  17.2  10  10  10  10.2  55  N/A 0  40  10  10  حریة اقتصادیة معدومة  
2001  153  17.2  10  10  10  10.2  55  N/A 0  40  10  10  =  
2002  155  15.6  10  10  10  10.2  55  N/A 0  40  10  10  =  
2003  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A   
2004                
2005                            
2006                            
2007                            
2008                            
2009                           
2010                           
2011                           
2012              
2013 N/A N/A 18.0 N/A N/A 47 70.1 N/A N/A N/A N/A N/A  
2014 N/A N/A 13.7 5.5 40.3 56.9 73.4 70.0 N/A N/A N/A N/A   

 
1- Jemes Gwartney, Robert Lawson , economic freedom of the world Annual Report , floida university, southern Methodist university 

2000-2014  
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  مؤشر العولمة كوف) 2(
  السعودیة  : 2-1

عدد الدول في   السنوات
  المؤشر 

  الكلي للعولمةالمؤشر   العولمة السیاسیة  العولمة االجتماعیة  العولمة االقتصادیة
  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب

2007  122  115   -  34  71.33  78  47.87  68  53.69  
2008  122  120   -  36  68.18  81  48.1  122   -  
2009  208  191   -  67  65.42  111  58.58  75  62.87  
2010  208  191   -  63  61.37  118  59.5  74  60.64  
2011  208  191   -  63  61.45  122  60.4  71  61.02  
2012  208 193  -  41  69.37  138  52.33  61  62.34  
2013  207  49  69.58  45  69.03  115  62.4  50  67.49  
2014  207  56  66.35  40  72.65  113  62.34  48  67.69  
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   االمارات : 2-2  

عدد الدول في   السنوات
  المؤشر 

  المؤشر الكلي للعولمة  العولمة السیاسیة  العولمة االجتماعیة  العولمة االقتصادیة
  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب

2007  122  116   -  9  86.91  94  38.26  30  70.39  
2008  122  122   -  27  75.52  95  38.16  35  69.07  
2009  208  205   -  115  45.01  126  51.51  48  69.26  
2010  208  146   -  40  68.58  133  52.71  64  62.43  
2011  208  17  85.62  40  68.37  134  54.18  40  71  
2012  208 10 88.74 25  77.91  135  54.4  33  75.79  
2013  207  11  87.4  25  78.91  134  54.75  32  75.66  
2014  207  13  85  20  81.69  129  55.27  30  76.02  

   مصر: 2-3

عدد الدول في   السنوات
  المؤشر 

  المؤشر الكلي للعولمة  العولمة السیاسیة  العولمة االجتماعیة  العولمة االقتصادیة
  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب

2007  122  93  44.53  91  37.69  12  91.81  64  54.18  
2008  122  86  51.61  91  33.97  11  92.37  64  55.15  
2009  208  92  56.91   108  48.97  12  93.35  78  62.2  
2010  208  98  56.30  110  45.81  15  93.39  68  61.33  
2011  208  109  49.01  110  47.55  16  93.56  76  59.92  
2012  208 133 48.8 105  45.31  13  94.02  75  59.35  
2013  207  115  49.3  116  41.31  10  94.16  81  58.1  
2014  207  124  46  120  42.52  10  94.16  85  57.2  



 Appendix 
 

 

  العراق  : 4- 2
  عدد الدول في المؤشر  السنوات

  المؤشر الكلي للعولمة  العولمة السیاسیة  العولمة االجتماعیة  العولمة االقتصادیة
  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب  التقییم  الترتیب

2009  208  165  -  179  -  123  
53.37  
  178  -  

2010  208  168  -  200  -  130  54.49  193  -  
2011  208  169  -  188  21.01  133  55.42  196  -  
2012  208  173  -  152  28.31  132  55.50  161  39.53  
2013  207  175  -  152  28.65  130  56.38  160  40.10  
2014  207  175  -  151  30.93  127  56.34  155  41.7  

 www.wikipedia.orgKof index of globalalization   
2007 -2014  

  )الیوجد تقیم له في التقریر كونه یقع ضمن المراتب المتاخرة    - ( 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.wikipedia.org
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  2014- 2007لدول العینة ترتیب المؤشرات العشرة في تقریر ممارسة انشطة االعمال) 3ملحق (

بدء   الدول  
  المشروع

التعامل مع 
  التراخیص

توظیف 
  العاملین

تسجیل 
  الممتلكات

الحصول على 
  االئتمان

حمایة 
  المستثمرین

دفع 
  الضرائب

التجارة عبر 
  الحدود

تنفیذ 
  العقود

اغالق 
  المشروع

2007  
  87 97  33  6  99  65  4  21  44  165  السعودیة
  137 112  10  3  118  117  8  57  79  155  االمارات
  120  157 83  144  118  159  141  144  169  125  مصر

2008  
  79 136  33  7  50  48  3  40  47  36  السعودیة
  139 144  24  4  107  115  8  65  38  158  االمارات
  125  145 26  150  83  115  101  108  163  55  مصر

2009  
  57 137  16  7  24  59  1  45  50  28  السعودیة
  141 145  14  4  113  68  11  47  41  113  االمارات
  128  151 24  144  70  84  85  107  165  41  مصر

2010  
  60 140  23  7  16  61  1  73  33  13  السعودیة
  143 134  5  4  119  71  7  50  27  44  االمارات
  132  148 29  140  73  71  87  120  156  24  مصر

2011  
  65 140  18  6  16  46  1  -  14  13  السعودیة
  143 134  3  5  120  72  4  -  26  46  االمارات
  131  143 21  136  74  72  93  -  154  18  مصر

2012 

  73 138  18  10  17  48  1  18  4  10  السعودیة
  151 134  5  7  122  78  6  10  12  42  االمارات
  137  147 64  145  79  78  93  101  154  21  مصر
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بدء   الدول  
  المشروع

التعامل مع 
  التراخیص

توظیف 
  العاملین

تسجیل 
  الممتلكات

الحصول على 
  االئتمان

حمایة 
  المستثمرین

دفع 
  الضرائب

التجارة عبر 
  الحدود

تنفیذ 
  العقود

اغالق 
  المشروع

2013  
  107 124  36  3  19  53  12  12  32  78  السعودیة
  101 104  5  1  128  83  12  7  13  22  االمارات
  139  152 70  145  82  83  95  99  165  26  مصر

  106 127  69  3  22  55  14  15  17  84  السعودیة  2014
  101 100  4  1  98  86  4  4  5  37  االمارات
  146  156 83  148  147  86  105  105  149  50  مصر

Albank aldwali : doing business report,2007-2014 . 
 www.doingbusiness.org 

  2012دخول مؤشر لحصول على الكهرباء بدل مؤشر توظف العاملین في تقریر ممارسة انشطة االعمال عام تم 
  
  
  
 
 

http://www.doingbusiness.org
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  بدء المشروعمؤشر    1-3
  االجراءات   السنوات  الدول

  (عدد)
  الوقت 
  (یوم)

التكلفة % من متوسط 
  الدخل القومي للفرد

الحد االدنى المدفوع من راس المال % 
  من متوسط الدخل القومي للفرد 

دیة
ـعو

ــــــــ
لسـ

ا
  

2005  14  74  60  1,396.2  
2006  14  67  68.2  1,230.2  
2007  14  42  67.3  998.3  
2008  8  19  27.4  0  
2009  8  19  15.3  0  
2010  9  20  5.7  0  
2011  9  20  7.3  0  
2012  9 20  6.3  0  
2013  9  20  5  0  
2014  9  20.5  5  0  

ت 
مارا

اال
  

2005  10  19  17.5  223.5  
2006  10  19  15.8  201.2  
2007  10  19  13  181.1  
2008  9  18  13.9  167.9  
2009  9  18  6.6  165.7  
2010  8  15  6.4  0  
2011  8  15  7.6  0  
2012  7 13  8.4  0  
2013  6  8  6  0  
2014  6  8  6.4  0  

ــــر
ـص

مـــــ
  

2005  13  38  63.6  815.6  
2006  10  22  104.9  739.8  
2007  10  19  68.8  694.7  
2008  8  10  28.9  12.9  
2009  7  8  22.7  2  
2010  7  8  20.7  0  
2011  7  8  10.9  0  
2012  7 8  10.4  0  
2013  7  8  10.4  0  
2014  7  8  9.7  0  

راق
الع

  

2005  11.0  77.0  31.4  31.6  
2006  11.0  77.0  31.4  31.6  
2007  11.0  77.0  67.6  57.1  
2008  11.0  77.0  93.9  65.4  
2009  11.0  77.0  150.7  59.1  
2010  11.0  77.0  75.9  30.0  
2011  11.0  77.0  75.9  30.3  
2012  11.0  77.0  115.7  35.5  
2013  11.0  74.0  81.0  25.2  
2014  11.0  29.0  39.3  13.1  

Albank aldwali : doing business report (2005 – 2014)  , www.doingbusiness.org 
 
 
 

http://www.doingbusiness.org
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  مؤشر التعامل مع التراخیص   2- 3
  االجراءات   السنوات  الدول

  (عدد)
  الوقت 
  (یوم)

التكلفة % من متوسط 
  الدخل القومي للفرد

دیة
ـعو

ــــــــ
لسـ

ا
  

2006  13  107  0.6  
2007  13  107  0.5  
2008  13  107  0.4  
2009  13  107  0.4  
2010  12  76  0.3  
2011  9  65  0.4  
2012  11  102  0.6  
2013  11  102  0.5  
2014  11 102  0.5  

رات
ــــــا

المـ
ا

  

2006  16  80  0.2  
2007  16  80  0.2  
2008  16  80  0.2  
2009  16  80  0.1  
2010  12  45.5  0.1  
2011  12  45.5  0.2  
2012  11  44.5  0.2  
2013  11  44  0.2  
2014  10 44  0.2  

ــــر
ـص

مــ
  

2006  24  211  18.5  
2007  22  209  15.6  
2008  22  209  5.6  
2009  22  209  4.5  
2010  20  165  3.7  
2011  20  165  3.1  
2012  20  179  2.7  
2013  20  179  2.5  
2014  20 179  2.2  

راق
الع

  

2006  14.0  210.0  311.5  
2007  14.0  216.0  833.2  
2008  14.0  215.0  915  
2009  14.0  215.0  915  
2010  14.0  215.0  397.9  
2011  14.0  215.0  397.9  
2012  13.0  187.0  469  
2013  12.0  187.0  109.8  
2014  10.0  139.0  17.2  

Albank aldwali : doing business report   2006-2014  
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  مؤشر توظیف العاملین  3- 3

  السنوات  الدول

مؤشر 
صعوبة 
  التعین

0-100  

مؤشر جمود 
  ساعات العمل

0-100  

مؤشر صعوبة 
  الفصل

0-100  
مؤشر صعوبة 

  التوظیف

تكلفة العمالة 
من غیر االجور 
  % من الراتب

تكلفة الفصل 
السابیع من 

  االجر

  2006  0  40  0  13  11  79  

دیة
ـعو

ســـ
ال

  

2007  0  40  0  7  11  80.1  
2008  0  40  0  13  11  80  
2009  0  40  0  13  -  80  
2010  0  40  0  13  -  80  
2011  -  -  -  -  -  -  

  2006  0  80  20  33  13  96  

المـ
ا

رات
ـا

  

2007  0  60  0  20  12.5  83.6  
2008  0  60  0  20  13  84  
2009  0  40  0  13  -  84  
2010  0  20  0  7  -  84  
2011  0  -  -  -  -  -  

ــــر
ـص

مــ
  

2006  0  80  80  53  26  162  
2007  0  60  100  53  26  186  
2008  0  20  60  27  25  132  
2009  0  20  60  27  -  132  
2010  0  20  60  27  -  132  
2011  -  -  -  -  -  -  

راق
الع

  

2006  78  80  50  69  12  4  
2007  78  60  40  59  12  4  
2008  33  60  20  38  12  0  
2009  33  60  20  38  -  0  
2010  33  20  20  24  -  0  
2011  -  -  -  -  -  -  

Albank aldwali : doing business report  2006-2011  
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   الحصول على الكهرباءمؤشر  1- 3- 3
عدد   السنوات  الدول

  االجرائیات 
  الوقت

  (ایام) 
التكلفة % من متوسط الدخل 

  القومي للفرد

  ودیةالسع
2012  4  61  18.5  
2013  4  61  31.5  
2014  4  61  31.1  

  اراتاالم
2012  4  55  22.1  
2013  4  40  19.3  
2014  3  35  24.3  

  رمص
2012  7  54  455.5  
2013  7  54  396.0  
2014  7  54  337.4  

  609.9  47  5  2012  العراق
2013  5  47  516.7  
2014  5  47  238.1  

Albank aldwali : doing business report   2012-2014  
  وحل محله مؤشر توظیف العاملین 2012تم العمل به عام 
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  مؤشر تسجیل الملكیة   4- 3
  االجراءات  السنوات  الدول

  (عدد)
  الوقت
  (ایام)

تكلفة التسجیل % من قیمة 
  ممتلكات العقار

دیة
سعو

ال
  

2005  5  8  0  
2006  5  8  0  
2007  5  8  0  
2008  5  8  0  
2009  5  8  0  
2010  5  8  0  
2011  5  8  0  
2012  5 8 0  
2013  5  8  0  
2014  5  8  0  

ت 
مارا

اال
  

2005  2  10  2.3  
2006  2  10  2.3  
2007  2  10  2.3  
2008  2  10  2.1  
2009  2  10  2.2  
2010  2  10  2  
2011  2  10  2.3  
2012  2 10 2.3  
2013  2  10  2.3  
2014  2      6  0.4  

صر 
م

  
2005  8  194  6.8  
2006  8  194  5.1  
2007  8  194  5.9  
2008  8  194  1  
2009  8  73  0.9  
2010  8  73  0.9  
2011  8  73  0.8  
2012  8 73  0.8  
2013  8  73  0.7  
2014  8  63  0.7  

ق 
لعرا

ا
  

2005  5.0  8.0  7.7  
2006  5.0  8.0  7.7  
2007  5.0  8.0  6.6  
2008  5.0  8.0  6.3  
2009  5.0  8.0  6.5  
2010  5.0  8.0  7.7  
2011  5.0  51.0  6.4  
2012  5.0  51.0  6.9  
2013  5.0  51.0  7.5  
2014  5.0  51.0  8.2  

Albank aldwali : doing business report  2005-2014  
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  مؤشر الحصول على االئتمان  : 5- 3

  نونیة مؤشر قوة الحقوق القا  السنوات  الدول
  10-0 (عدد)

مؤشر المعلومات 
  االئتمانیة 

0-6  

نقطة السجالت العامة 
للمعلومات االئتمانیة % من 

  عدد السكان الراشدین

نقطة المراكز الخاصة 
للمعلومات االئتمانیة % من 

  عدد السكان الراشدین 

دیة
سعو

ال
  

2005  3  0  0.1  0  
2006  3  3  0.2  10.2  
2007  3  4  0.2  12.5  
2008  3  6  0  16.1  
2009  3  6  0  14.1  
2010  3  6  0  17.9  
2011  5  6  0  18  
2012  5 6 0  16  
2013  5  6  0  33  
2014  2  8  0  44  

ت 
مارا

اال
  

2005  4  0  1.8  0  
2006  4  0  1.5  0  
2007  4  0  1.7  0  
2008  4  0  1.4  0  
2009  4  5  6.5  7.7  
2010  4  5  7.3  12.6  
2011  4  5  8.4  17.7  
2012  4 5 9  29.2  
2013  4  5  5.9  31.7  
2014  2  6  5.8  27  

صر 
م

  

2005  3  0  1  0  
2006  3  0  1.2  0  
2007  3  0  1.5  0  
2008  3  0  1.7  0  
2009  3  0  2.2  4.7  
2010  3  6  2.5  8.2  
2011  3  6  2.9  10.3  
2012  3 6  3.5  13.7  
2013  3  6  4.3  16.4  
2014  3  8  5.3  19.6  

ق 
لعرا

ا
  

2005  3  0  0.0  0.0  
2006  3  0  0.0  0.0  
2007  3  0  0.0  0.0  
2008  3  0  0.0  0.0  
2009  3  0  0.0  0.0  
2010  3  0  0.0  0.0  
2011  3  0  0.0  0.0  
2012  3  0  0.0  0.0  
2013  3  0  0.0  0.0  
2014  3  0  0.0  0.0  

Albank aldwali : doing business report  2005-2014  
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  حمایة المستثمرین  : 6- 3

  السنوات  الدول

مؤشر نطاق 
االفصاح مؤشر 

  الكشف
0-10  

مؤشر نطاق 
لیة اعضاء و مسؤ 

  مجلس االدارة 
0-10  

مؤشر سهولة قیام 
المساهمون باقامة 

  الدعاوى 
0-10  

حمایة  قوةر  مؤش
  المستثمرین

0-10  

دیة
سعو

ال
  

2006  7  7  3  5.7  
2007  7  7  3  5.7  
2008  7  7  3  5.7  
2009  8  8  4  6.7  
2010  8  8  4  6.7  
2011  8  8  4  6.7  
2012  8  8  4  6.7  
2013  8 8 4  6.7  
2014  8  8  4  5.8  

ت 
مارا

اال
  

2006  4  6  2  4  
2007  4  6  2  4  
2008  4  6  2  4  
2009  4  6  2  4  
2010  4  6  2  4  
2011  4  6  2  4  
2012  4  6  2  4 
2013  4 6 2  4  
2014  6  7  2  4.9  

صر 
م

  
2006  4  3  3  3.3  
2007  4  3  3  3.3  
2008  4  3  3  3.3  
2009  5  3  3  3.7  
2010  5  3  3  3.7  
2011  5  3  3  3.7  
2012  5  3  3  3.7  
2013  5 3  3  3.7  
2014  5  3  3  3.9  

ق 
لعرا

ا
  

2006  4.0  5.0  4.0  4.3  
2007  4.0  5.0  4.0  4.3  
2008  4.0  5.0  4.0  4.3  
2009  4.0  5.0  4.0  4.3  
2010  4.0  5.0  4.0  4.3  
2011  4.0  5.0  4.0  4.3  
2012  4.0  5.0  4.0  4.3  
2013  4.0  5.0  4.0  4.3  
2014  4.0  5.0  5.0  4.3  

Albank aldwali : doing business report  2006-2014  
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  دفع الضرائب  مؤشر  : 7- 3
  المدفوعات   السنوات  الدول

  عدد
  الوقت 
  ساعات 

اجمالي سعر الضریبة واجبة 
  السداد % من اجمالي الربح 

دیة
سعو

ال
  

2006  14  69  14.5  
2007  14  79  14.5  
2008  14  79  14.5  
2009  14  79  14.5  
2010  14  79  14.5  
2011  14  79  14.5  
2012  14  79  14.5  
2013  3 72 14.5  
2014  3  72  14.5  

ت 
مارا

اال
  

2006  14  12  14.4  
2007  14  12  14.4  
2008  14  12  14.4  
2009  14  12  14.4  
2010  14  12  14.1  
2011  14  12  14.1  
2012  14  12  14.1  
2013  4 12 14.9  
2014  4  12  14.8  

صر 
م

  

2006  42  504  54.4  
2007  41  595.5  46.4  
2008  36  711.6  45.1  
2009  29  711.6  44  
2010  29  480  43  
2011  29  433  43.1  
2012  29  433  44.2  
2013  29 392  43.2  
2014  29  392  40.6  

ق 
لعرا

ا
  

2006  13.0  321.0  24.2  
2007  13.0  321.0  27.8  
2008  13.0  321.0  27.8  
2009  13.0  321.0  27.8  
2010  13.0  321.0  27.8  
2011  13.0  321.0  27.8  
2012  13.0  321.0  27.8  
2013  13.0  321.0  27.8  
2014  13.0  321.0  27.8  

Albank aldwali : doing business report  2006-2014  
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  تجارة عبر الحدودمؤشر  : 8- 3

  السنوات  الدول
مستندات 
  التصدیر 

  (عدد)

الوقت الالزم 
التمام 

  التصدیر 
  (ایام)

تكلفة التصدیر 
بالدوالر 

االمریكي لكل 
  شحنة 

مستندات 
  االستیراد
  عدد

الوقت الالزم 
التمام 
  االستیراد
  (ایام)

تكلفة االستیراد 
بالدوالر 

االمریكي لكل 
  شحنة 

دیة
سعو

ال
  

2006  5  17  674  8  34  604  
2007  5  17  674  8  34  604  
2008  5  17  894  7  20  758  
2009  5  15  567  7  18  678  
2010  5  15  717  7  18  928  
2011  5  13  765  7  17  936  
2012  5  13  765  7  17  936  
2013  5 13 935  7  17  1,054  
2014  6  13  1,055  8  17  1,229  

ت 
مارا

اال
  

2006  4  9  462  7  9  462  
2007  4  9  462  7  9  462  
2008  4  9  462  7  9  462  
2009  4  9  618  7  9  587  
2010  3  8  593  5  9  579  
2011  3  7  521  5  7  542  
2012  3  7  630  5  7  635  
2013  3 7 630  5  7  590  
2014  3  7  655  5  7  615  

صر 
م

  

2006  8  27  1,014  11  32  1,106  
2007  8  20  1,014  10  28  1,106  
2008  8  15  714  10  21  786  
2009  8  14  737  10  18  880  
2010  8  14  737  10  18  880  
2011  8  12  613  10  15  755  
2012  8  12  613  10  15  755  
2013  8 12  625  10  15  755  
2014  8  12  625  10  15  790  

راق
الع

   

2006  10  102.0  3.400  10  101.0  3.400  
2007  10  102.0  3.400  10  101.0  3.400  
2008  10  102.0  3.400  10  101.0  3.400  
2009  10  102.0  3.900  10  101.0  3.900  
2010  10  102.0  3.900  10  101.0  3.900  
2011  10  80.0  3.550  10  83.0  3.650  
2012  10  80.0  3.550  10  83.0  3.650  
2013  10  80.0  3.550  10  82.0  3.650  
2014  10  80.0  3.550  10  82.0  3.650  

Albank aldwali : doing business report  2006-2014  
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  تنفیذ العقود مؤشر :  3-9
  االجراءات   السنوات  الدول

  (عدد)
  الوقت 
  الدین% من  التكلفة   (ایام)

دیة
سعو

ال
  

2005  43  635  27.5  
2006  43  635  27.5  
2007  43  635  27.5  
2008  43  635  27.5  
2009  43  635  27.5  
2010  43  635  27.5  
2011  43  635  27.5  
2012  43  635  27.5  
2013  40 635 27.5  
2014  40  635  27.5  

ت 
مارا

اال
  

2005  50  537  19.5  
2006  50  537  19.5  
2007  50  537  19.5  
2008  50  537  19.5  
2009  49  537  19.5  
2010  49  537  19.5  
2011  49  537  19.5  
2012  49  537  19.5  
2013  49  524  19.5  
2014  49 524  19.5  

صر 
م

  

2005  42  26.2  1,010  
2006  42  26.2  1,010  
2007  42  26.2  1,010  
2008  42  26.2  1,010  
2009  42  26.2  1,010  
2010  42  26.2  1,010  
2011  42  26.2  1,010  
2012  42  26.2  1,010  
2013  42  26.2  1,010  
2014  42  26.2  1,010  

ق 
لعرا

ا
  

2005  51.0  520.0  32.5  
2006  51.0  520.0  32.5  
2007  51.0  520.0  32.5  
2008  51.0  520.0  32.5  
2009  51.0  520.0  32.5  
2010  51.0  520.0  27.3  
2011  51.0  520.0  28.1  
2012  51.0  520.0  28.1  
2013  51.0  520.0  28.1  
2014  51.0  520.0  28.1  

Albank aldwali : doing business report  2005-2014  
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  اغالق المشروع مؤشر: 10- 3

  الوقت   السنوات  الدول
  (اعوام)

یة و التكلفة نسبة مئ
من االموال بعد 

  االفالس 

معدل االسترداد سنت على 
  الدوالر

دیة
سعو

ال
  

2005  2.8  22  22  
2006  2.8  22  28.9  
2007  2.8  22  27.9  
2008  2.8  22  29.8  
2009  2.8  22  29.8  
2010  2.8  22  29.8  
2011  2.8  22  28.7  
2012  2.8  22  28.7  
2013  2.8  22  28.3  
2014  2.8  22  28.6  

رات
الما

 ا

2005  3.2  20  26.7  
2006  3.2  20  29.4  
2007  3.2  20  27.3  
2008  3.2  20  26.7  
2009  3.2  20  26.9  
2010  3.2  20  26.9  
2011  3.2  20  28.5  
2012  3.2  20  28.2  
2013  3.2  20  29.5  
2014  3.2  20  29.5  

صر
م

  
2005  4.2  22  16  
2006  4.2  22  16.1  
2007  4.2  22  16.6  
2008  4.2  22  16.6  
2009  4.2  22  16.8  
2010  4.2  22  16.8  
2011  4.2  22  17.4  
2012  2.5  22  27.4  
2013  2.5  22  27.3  
2014  2.5  22  26.7  
        

Albank aldwali : doing business report  2005-2014  
 ال تتوفر معلومات في تقاریر ممارسة أنشطة االعمال عن مؤشر اغالق المشروع بالنسبة لدولة العراق . •
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  ملیار دوالر)، العراق) الناتج المحلي االجمالي ، االستثمار االجنبي المباشر (السعودیة ، االمارات ، مصر4ملحق رقم (

  السنوات
  العراق  مصر  االمارات   السعودیة

الناتج المحلي 
  االجمالي 

االستثمار 
  االجنبي المباشر

الناتج المحلي 
  االجمالي 

االستثمار االجنبي 
  المباشر

الناتج المحلي 
  االجمالي 

االستثمار االجنبي 
  المباشر

الناتج المحلي 
  االجمالي 

االستثمار االجنبي 
  المباشر

2000  259  -1  139  0.506  75  1  49  -0.006  
2001  260  0.019  141  1  78  2  50  -0.003  
2002  260  -0.614  144  0.095  80  0.646  46  -0.001  
2003  280  -0.586  157  4  82  0.237  31  -  
2004  306  0.334  172  10  86  0.300  48  0.300  
2005  328  12  181  11  90  5  50  0.515  
2006  347  18  198  13  96  10  55  0.383  
2007  368  24  205  14  103  12  56  0.972  
2008  399  39  211  16  110  9  60  2  
2009  406  36  200  4  115  5  63  2  
2010  436  29  203  6  121  6  66  1  
2011  473  16  213  8  123  0.483  73  2  
2012  501 12  223  10  126  3  81  3  
2013  521  9  235  10  129  1  84  3  

    data-albankaldwli.org  البنك الدولي : بیانات اجمالي الناتج المحلي اإلجمالي -1
  data-albankaldwli.org البنك الدولي : مؤشرات االقتصاد والنمو ، الستثمار األجنبي المباشر -2
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  ) ملیون دینار 2013 – 2000) للمدة (100= 1998بحسب االنشطة االقتصادیة باالسعار الثابتة ( في العراق الناتج المحلي االجمالي)5ملحق (
  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

  5081.6  4941.4  4739.7  4712.8  4020.7  3889  4479.7  6195.9  5939.6  4521.8  3850.3  5432.6  4644  4589  الزراعة و الغابات والصید 
  30874.4  30794  27293  24266.3  24035.3  23460.6  20865.2  19409.4  18397.5  19837.5  13930  22122.9  25700.7  25900.2  التعدین والمقالع 

  2231.8  2011.3  2050.1  1687.5  1587.5  1167.3  1122.4  1056.4  956  966.6  1243.9  1740.4  1909.4  1748.3  الصناعات التحویلیة 
  5026.9  4399.7  2808.7  2636.2  1785.7  1677.5  1607.9  1578.5  1495  720.3  258.4  1078.1  887.3  433  البناء والتشیید 

  1523.2  1438.8  1346.9  978.7  921.8  737.6  598.6  537.4  489.6  423.6  200  504.4  434.9  378.6  الماء و الكهرباء 
النقل والمواصالت و 

  التخزین 
2427.2  2277.1  2368  1259.9  1924  1867.6  1395.8  1160.2  1321.3  1350.8  1451.8  1490.5  1641.1  2007.3  

تجارة الجملة و المفرد وما 
  شابه 

1770.1  2308.5  2368  1259.9  2293.7  2545  2736  2537.8  2888.8  3484.4  3836.3  4327.7  4008.5  4812.4  

  1775  1428.6  1000.1  810.4  467.7  974.9  815.6  345.6  307.7  248  88.7  186.6  180.2  169.7  البنوك والتمین 
  7511.7  7318.6  7289.7  7077.4  6871.3  6673.3  6474.9  6246.1  5762.4  5589.5  1031.2  1002.1  973.8  946.4  ملكیة دور السكن 

الخدمات االجتماعیة 
  والشخصیة 

4143.9  4176.1  4208.8  4241.9  5289  5901.4  8590.3  9115.6  9501.4  10263.1  10757.8  11765.9  12481.9  12988.2  

  73832.5  70463.9  64112.3  58215.2  54788.3  52291.7  48777.9  48091.4  43661.8  41814  27160.7  40505.6  43492.0  42506.4  . المجموع حسب االنشطة
  674.5  429.2  461.9  289.3  67.5  575.1  267.3  240  223  206.2  170.3  160.7  156.9  147.8  ناقص رسم الخدمة 

  73158  70034.7  63650.4  57925.9  54720.8  51716.6  48510.6  47851.4  43438.8  41607.8  26990.4  40344.9  43335.1  42358.6  الناتج المحلي االجمالي

 الحسابات القومیة .  –المصدر : وزارة التخطیط 
  

  )  ملیون نسمة213 – 2000تطور حجم السكان في العراق للمدة () 6(ملحق 
  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

  35095  34207  33338  32489  31664  30895  29682  28810  27963  27139  26340  25565  24813  24086  عدد السكان 
  )2013 – 2000سنویة (المصدر : جمھوریة العراق : وزارة التخطیط والتعاون االنمائي ، الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات المجموعة االحصائیة ال
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Abstract 

The investment environment highlights as one of the important economic 

issues of strategic as the incubator that grows and develops the investment and the 

overall economy it has paid many developing countries especially importance to 

improving by various means by adjusting the investment laws and through what 

they offer incentives, facilities and guarantees in addition to facilitate the 

procedures for obtaining licenses and the provision of basic infrastructure 

appropriate in transport and communications and information technology and 

other sectors, and from this point of intensified competition between countries in 

order to achieve a better ranking in international indicators which highlight  the 

role of the investment environment. 

Thus lies the importance of our choice for this vital subject and study to 

highlight in order to show the effect of the investment environment for indicators 

and their determinants and impacts on stimulating economic growth. Growth 

becomes a minor with repellent investment environment, was based on research 

on the assumption that the more investment environment indicators favorable and 

refer to developments and important mattresses and noticeable there will be an 

important role in stimulating of economic growth and that the foreign investor 

who wishes to invest looking for investment environment  which represents the 

overall economic and political, legal and administrative situations  which consists  

the safety of its investments and the flow of revenues. 

The research aims to 

1. highlight the role of the investment environment indicators and try to focus on 

stimulating economic growth. 

2. Statement the reality and indicators of the investment environment in Iraq. 



B 

3. take advantage of some international experience in development the investment 

environment through the of indicators and its role in stimulating economic growth 

for Iraq.  

4. address the shortcomings in the investment environment in Iraq and face up the 

problems. 

In order to prove the hypothesis and achieve their goals has adopted a 

coherent methodology and manner analytical, research has found that the 

investment environment with its limitations and positive indicators are increased 

the rate  of economic growth and investment flows levels and decreased in the 

opposite case. 

there are several determinants  for  investment environment. the  most 

important of these determinants are the security and political stability, 

transparency and integrity in the administrative dealings, the clarity of the legal 

proceedings, and stability in the exchange rate and inflation and provide banks 

and their evolution, etc., and the indicators of economic freedom, the readiness of 

the global digital infrastructure, globalization, human development, 

competitiveness, transparency (Perceptions Corruption), ease of doing business 

activities, as well as we get from the analysis of the experiences of countries that 

the United Arab Emirates has succeeded in creating an investment environment 

with their indicators which practiced good influential on economic growth, and 

moderate influential for the indicators of the investment environment on stimulate 

the economic growth in Saudi Arabia, and weak influential for the Republic Egypt 

Arabic, and there was a clear role for governments and investment bodies in the 

sample countries to create a better investment environment. 

But Iraq has had a late sites in international indicators is located within the 

countries that have  bad economic freedom, and in advanced rank in the corruption 



C 

index, and with medium development of a human , and late commission, as well 

as the difficulty of Business Administration and there floundering in the work of 

the Iraqi government and the National Commission for Investment in the creation 

of investment environment favorable withstand the elements of successful 

environment, As the Iraq suffers from a clear lack of infrastructure in spite of a 

number of projects in the past few years, and its dependence on oil as the only 

source of wealth where this sector form a large proportion of gross domestic 

product, causing it to make the Iraqi economy vulnerable to fluctuations that occur 

in world oil markets. 

The research has reached a number of recommendations refer to the most 

prominent of which is: 

The importance of working to achieve security and political stability without 

which can not be for any investor to come forward to invest in Iraq, and to work 

on reforms in policies toward investment activities because of the multiplicity of 

investment departments in the Ministry of State that often intersect their policies 

with the promotion of investment and the need for a legal framework and 

strategies to fight corruption in all its types and work to diversify the Iraqi 

economy and increase the contribution of economic sectors in the gross domestic 

product, And employment  of potential public and private sector and foreign 

investment in   a steady approach coordinated political and democratic to lift the 

country from economic failure and subservience and dependence on oil as the 

only source of wealth. 
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