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 المستخمص

تعد البيئة االستثمارية واحدة من اىم الموضوعات االقتصادية االستراتيجية كونيا تمثل الحاضنة 
التي يتطور و ينمو فييا االستثمار واالقتصاد عموما , وعميو اىتمت معظم الدول النامية 
 بتحسينيا بوسائل عديدة من خالل تعديل قوانين االستثمار وعبر ما تقدمو من تسييالت و حوافز

ة االساسية المالئمة الحصول عمى التراخيص وتوفير البنيوضمانان فضال عن تسييل اجراءات 
 وغيرىا . والنقل والمعموماتية االتصاالتفي قطاعات 

 

 القطاع الخاص , االستثمار المحمي , االستثمار االجنبي :الكممات المفتاحية 

 

 :المقدمة 

يعد االستثمار واحد من اىم المتغيرات االساسية المسؤولة عن تحقيق النمو االقتصادي 
فضاًل عن انو يمثل التجديد والتطوير في اساليب االنتاج او تقديم الخدمات وىو االضافة 
المستمرة في النمو االقتصادي والناتج المحمي االجمالي وتراكم رأس المال من خالل دخول 

رية جديدة في االقتصاد القومي واكثر ما ييم الدولة ىو استثمارات القطاع الخاص مشاريع استثما



المحمي او الخارجي ألنو سوف يزيد من التمويالت المالية الالزمة لتنفيذ المشاريع االستثمارية 
لذلك تقوم ىذه الدول بإنشاء منظومو متكاممة من القوانين والتشريعات والحوافز واالعفاءات وبناء 

 يكمية مصرفية ومؤسسات اعالنية لمترويج لالستثمارات التي تريد اقامتيا .ى

 

 : مشكمة البحث 

حول ضعف النشاط االستثماري الوطني واالجنبي المباشر في االقتصاد  تتمحور مشكمة البحث
موضوعية تتمثل ب)ضعف االستقرار االمني السياسي, الفساد االداري ألسباب العراقي , نتيجة 

والمالي , عدم فاعمية القوانين الخاصة بحماية المستيمك والمنتج , ضعف الوسائل واالجراءات 
,تدمير انعدام القدرة التنافسية منيا )ذاتية التي تسيل عممية تنفيذ قانون االستثمار( واسباب اخرى 

اليف والتي ( والتي اسيمت في ارتفاع التكوانخفاض العائدومي ضعف الدعم الحك ,البنى التحتية 
 مثمت عوامل طرد في البيئة االستثمارية .

 :فرضية البحث 

يستند البحث الى فرضية مفادىا ) ان لمنشاط االستثماري الخاص دور ىام في عممية االصالح 
 االقتصادي  في العراق( .

 : هدف البحث

تسميط الضوء عمى اىمية االستثمار والسيما االستثمار االجنبي المباشر  الىييدف البحث 
 االصالح االقتصادي من خالل االنفتاح عمى االستثماري الجديد في عمميةالمناخ مستفيدا من 

حكرا عمى القطاع ية التي كانت معظميا الخاصة في جميع القطاعات االقتصاداالستثمارات  
 العام .

 : هيكمية البحث

 اشتمل البحث عمى التحقيقات التالية:



 االول المبحث

 االطار المفاهيمي لالستثمار

 مفهوم االستثمار  :  المطمب االول

وفقا لممفيوم االقتصادي يعرف االستثمار بأنو "توظيف رأس المال بشكل منتج عبر 
الى إشباع توجيو االموال المدخرة باتجاه استخدامات تسيم في إنتاج خدمات و سمع تؤدي 

حاجات اقتصادية لممجتمع وتزيد من رفاىيتو ,أو ىو ذلك الجزء من الدخل غير المستيمك بحيث 
يعاد استثماره في العمميات اإلنتاجية بيدف توسيع وزيادة اإلنتاج أو المحافظة عميو وبالتالي 

يمة اإلجمالية تحقيق إضافة حقيقية القتصاد البمد يسمى )بإجمالي االستثمار( , ويعرف بأنو الق
لألصول الحقيقية المنتجة خالل فترة  زمنية معينة والتي تسيم في زيادة رأس المال المتراكم ,وقد 
عرفو )بروناس( بأنو "توظيف الموارد لغرض تحقيق عائد متوقع الحصول عميو في المستقبل 

ترة زمنية محددة خالل فترة طويمة من الزمن, وعرف )فرانس( االستثمار بأنو "توظيف األموال لف
لمحصول عمى اموال نقدية مستقبمية لمتعويض عن القيمة الحالية لألموال والمخاطر الناجمة عن 

, وقد عرفو بعضيم بأنو "توظيف النقود ألي أجل وفي اي ممكية او أصل  (1)التضخم والتدفقات
و سواًء كان ذلك او مشاركات أو ممتمكات يتم االحتفاظ بيا لغرض المحافظة عمى المال و تنميت

 (2)عن طريق االرباح الدورية أو زيادات في قيمة األموال نياية المدة أو بمنافع اخرى غير مادية
,أو ىو الحصيمة النيائية الدخار السمع التي لم يتم استيالكيا في تفاعل او عمل منتج , 
فاالستثمار ىو نوع من انواع األنفاق عمى اصول يتوقع ان تحقق عائدًا خالل فترة زمنية طويمة , 

وىذه وليذا يطمق  بعضيم عميو )باإلنفاق الرأسمالي( لتمييزه عن النفقات الجارية أو التشغيمية 
اما األنفاق الرأسمالي  ,(3)النفقات تتم من يوم الى أخر مثل المرتبات واألجور وشراء الموارد الخام

فانو يشمل كل الوسائل الضرورية لتحقيق التقدم في المشروع خالل فترات زمنية طويمة مثل شراء 
 . (4) ائمةآالت وبناء مصانع جديدة والقيام ببحوث إلخراج سمع مبتكرة أو تحسين سمعة ق

 : مفهوم القطاع الخاص المطمب الثاني

نظرا ألىمية الدور الذي يمعبو القطاع الخاص في التنمية أصبح ىناك تحول واضح في اغمب 
الدول باالعتماد عمى القطاع الخاص واقتصاديات السوق اضافة إلى تطبيق برامج االصالح 



تطوير التنمية االقتصادية ومن ثم االقتصادي وبالتالي االعتماد عمى القطاع الخاص في 
, وذلك ألنو يعول عميو في توفير فرص العمل وزيادة الدخل القومي ورفع مستوى ( 5)االجتماعية

وغيرىا من  (6)المعيشة وتقميل التفاوت في توزيع الدخل والثروة والتوسع في الييكل اإلنتاجي
و العالمي بشكل عام والدول الصناعية النتائج االقتصادية الكبيرة عمى الفرد والمجتمع فالتوج

الكبرى بشكل خاص ييتم بتنمية القطاع الخاص وتشجيعو وتساعده ليقوم بدوره المحوري في 
 . (7)عممية النيضة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ويعد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي القطاع الخاص ىو محور العممية االقتصادية 
وذلك من خالل استراتيجيات تمنع تدخل الدولة في ادارة األنشطة التي ال تمتزم القيام واإلنتاجية 

بيا أو احتكارىا ولذلك تكون اإلدارة العامة لمدولة ميتمة بعمل تنظيم الشركات الخاصة أو 
القطاع الخاص, إذ يسيم القطاع الخاص بالنصيب االكبر في التدفقات المالية الدولية كما اشار 

لك صندوق النقد الدولي , ومن ىنا تظير اىمية القطاع الخاص في المساعدة عمى تجنب إلى ذ
 وقوع االزمات المالية وايجاد الحمول المناسبة ليا .

وتشير المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( إلى مفيوم القطاع الخاص بأنو 
يجاد فرص عمل مستدامو , إذ ان القطاع الخاص احد المرتكزات االساسية لمتنمية االقتصادية وا

ىو كل وحدة قانونية أو غير ذلك سواء كانت شخصًا معنويًا أو شخصًا ماديًا وتتمتع باالستقاللية 
المالية واإلدارية في صناعة القرارات وتقوم بإنتاج السمع والخدمات التجارية , إذ ان القطاع 

إذ يعبر عن واقع اقتصادي وبشري واجتماعي وىو الخاص ىو عبارة عن طبيعة ومفيوم مركب 
عبارة عن مجموعة من العوامل المنظمة بكيفية تسمح بإنتاج ومبادلة السمع و الخدمات مع 
القطاعات األخرى , وترى ىذه المجنة أن القطاع الخاص ىو عبارة عن خمية اقتصادية  تشترك 

يا في أسواق مختمفة وبالتالي فانو بروابط وعالقات مع قطاعات اقتصادية أخرى وتتداخل مع
وىي منظمة مجيزة  بكيفية توزع من  ,(8)ؤسسات االقتصادية المستقمة ماليايمثل كل اشكال الم

خالليا المسؤوليات والميام وتختص في إنتاج الخدمات والسمع والتي يتم بيعيا في االسواق 
لغرض الحصول عمى االرباح من خالل ذلك , ويمكن تعريفيا ايضا بانيا وحدة اقتصادية تشمل 

ص ىو عبارة عن خمية اقتصادية الموارد البشرية والمالية الالزمة لإلنتاج ,أو إن القطاع الخا
سواء كانت فردية أو جماعية  وتشكل مركزا مستقال من الناحية المالية  ألتخاد القرارات من حيث 



دارة المشروع من خالل االلتزام  بشروط وضوابط تقسيم رأس المال بين الشركاء وايضا  مراقبة وا 
 .  (9) عمى اساس الخصائص التي يتمتع بيا المشروع

 

 المبحث الثاني

 (2008في العراق ما بعد عام ) دور القطاع الخاص في االستثمار

 (2020-2008)استثمار القطاع الخاص المحمي واالجنبي لمفترة : المطمب االول

يتبين لنا ان حجم المشاريع التي تم منح  (1)من خالل البيانات المدرجة في الجدول رقم  
مميون ( 116329)مشروعًا وبكمفة استثمارية مقدارىا ( 2250)اجازات استثمارية ليا قد بمغ 

ومنيا % 100نفذ بنسبة  موزعة حسب القطاعات منيا ما (2020 – 2008)دوالر لممدة من سنة 
قيد التنفيذ والقسم االخر متوقف إلكمال االجراءات االدارية لمتعاقد عمى التنفيذ, ويرافق محاولة 

طاردة  بيئةفي العراق  االستثمارمعوقات تجعل من بيئة جذب االستثمار الى العراق عدة 
وغياب  اإلداريبسبب الظروف المحيطة بعممو منيا الوضع السياسي واالمني والفساد  لالستثمارات

البنى التحتية الالزمة لعمل ىذه المشاريع اضافة الى مشاكل عديدة أبرزىا مشاكل ادارية تتعمق 
تزاماتيا من خالل نافذة واحدة مع عدم اعطاء الصالحيات لممستثمر بتوفير االجراءات التعاقدية وال

في استحصال الموافقات االصولية لمتعاقد , عمى الرغم بما تتمتع بو البيئة االستثمارية من 
 االقتصاديامكانيات وفرص واعدة لالستثمار, لذلك عمى الحكومة ان تتحمل عممية اإلصالح 

ة لالستثمار قادرة عمى استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص والسياسي من اجل خمق بيئة واعد
, والجدول اآلتي يبين اجمالي االجازات حسب الييئات وكمفيا االستثمارية  (10)االجنبي و المحمي

 ( .2020– 2008) لممدة من

 

 

 



 

 (1) الجدول

 2008) عدد االجازات الممنوحة من قبل الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات االستثمار وكمفها االجمالية لممدة 
–2020 ) 

      اعتمادا عمى بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات استثمار المحافظات-:المصدر

 الكمفة اجمالي هيئات االستثمار ت
عدد  مميون الدوالر 

 االجازات
 58690.7 346 الوطنية لالستثمار 1
 2140.1 79 استثمار نينوى 2
 596.1 31 استثمار ديالى 3
 3128 183 استثمار كركوك 4
 2334.1 141 استثمار صالح الدين 5
 3775 125 استثمار االنبار 6
 14711.5 382 استثمار بغداد 7
 3487.1 76 استثمار كربالء 8
 1031.8 86 استثمار بابل 9
 11240.1 292 استثمار النجف االشرف 10
 853.1 24 استثمار الديوانية 11
 1317.2 96 ذي قاراستثمار  12
 871.4 38 استثمار ميسان 13
 922.3 51 استثمار واسط 14
 5597.3 180 استثمار المثنى 15
 5632.9 120 استثمار البصرة 16

 116329 2250 المجموع



( جدول 2020 – 2008اما بالنسبة لممشاريع التي منحت ليا اجازات استثمارية  لمفترة )
( مشروعًا تمييا 382فقد كانت محافظة بغداد ىي االعمى في عدد االجازات الممنوحة ) (1)رقم 

( مشروعًا في حين كانت  292( ثم ىيئة استثمار النجف )346مشاريع الييئة الوطنية لالستثمار )
( مشروعًا , اما من حيث 31ىي االدنى من حيث عدد االجازات الممنوحة وبمغت ) ديالى

التكاليف االستثمارية فأننا نرى ان الييئة الوطنية لالستثمار منحت اجازات استثمارية بكمفة 
( مميون دوالر ثم ىيئة 14711.5( مميون دوالر  تمتيا ىيئة استثمار بغداد بكمفة )58690.7)

( مميون دوالر, ويرجع ارتفاع الكمف االستثمارية لمييئة الوطنية 11206.5بكمفة ) استثمار النجف
 لالستثمار بسبب استثمارىا في مجال القطاع السكنــي.

وتعدد نشاطاتيا ( الخدمي, التجاري, الترفييي ) وعمى الرغم من اىمية  القطاعات  
ومنتجعات ترفييية ومدن العاب االقتصادية ومنيا اقامة محطات وقود و مول تجاري و مطاعم 

ومتنزىات وغيرىا وكانت تكاليفيا االستثمارية عالية مقارنة بقطاعات اكثر منيا اىمية مثل الزراعة 
إذ تشير البيانات في الجدول , والسياحة عمى الرغم من  توفر مقومات النجاح ليما بنسب كبيرة

مشروعًا و القطاع الخدمي ( 92)مغت الى ان عدد مشاريع القطاع التجاري ب( 2020)لسنة  (2)
مميون دوالر, وىي ( 1033.9)وبكمفة اجمالية  مقدارىا ( 11)مشروعًا والقطاع الترفييي ( 45)

مميون دوالر اما قطاع الزراعة ( 4.4)مشروعًا وبكمفة ( 5)بيذا تفوق اعداد مشاريع قطاع السياحة 
  . مميون دوالر( 203.5)وبكمفة ( 24)فقد بمغت 

 (2) جدول

 (مميون دوالر) ( 2020)عدد وتكاليف المشاريع التي منحت اجازة استثمارية حسب القطاع والمحافظة لسنة 

 عدد وكمف كمفة مشاريع القطاع/ عدد مشاريع القطاع  الهيئة
مشاريع 
 الهيئة

 سياحي تعميمي نقل طاقة رياضي صحي زراعي ترفيهي خدمي سكني صناعي تجاري 
الهيئة 
 الوطنية

12 12 6 13 2 4 2 2 1 2   56 

19.5 563.6 1271.6 469.5 11.6 75.6 17.9 2.5 73.9 113.5   2619.2 



استثمار 
 بغداد

11 2 3   2 1    3 2 24 

8.6 1.6 21.8   1.2 0.3    1.4 0.8 35.6 
استثمار 
 النجف

  2 6   3    2  13 

  131.9 26.6   3.3    2.7  164.5 
استثمار 
 كركوك

1    1  2    2  6 

1.3    7.5  31.5    4.02  44.3 
استثمار 
 كربالء

  1          1 

   86.7          86.7 
استثمار 
 االنبار

16 4 11  1 1 2    3  38 

40.8 27.2 819  2.1 22.9 9.2    20.7  941.8 
استثمار 
 البصرة

3 4 2 1 2        12 

7.9 92.4 168.8 8.6 2.6        280.3 
استثمار 
 المثنى

4 12 2 3  7 1 1   1 1 32 

5.5 230.2 105.1 2.9  17.1 88.9 0.4   2.9 1.96 455.1 
استثمار 

 ديالى
  3 2  2       7 

  125.9 3.4  14.3       143.6 
 استثمار
صالح 
 الدين

7 4 8  2 1 3    4 1 30 

205.6 6.6 421.3  1.8 72 6.4    5.5 1.2 720.3 
استثمار 

 واسط
     1  1     2 



     2  2.6     4.5 
استثمار 
 الديوانية

   2         2 

   4.5         4.5 
استثمار 

 بابل
9 3  1  2       15 

 11.9 65.2  0.8  1.2       79.1 
 68  4    8 2 3 11 7 5 28 استثمار
 241.6  16.4    37.5 0.8 12.3 10.3 42.4 8 113.8 ذي قار

استثمار 
 ميسان

1   2  1 1      5 

 1.2   1.7  11 7.2      21.1 
استثمار 

 نينوى
  2 4  1 1 1    1 10 

   28 17.9  1.7 1.3 13.1    0.4 62.5 
مشاريع 
 القطاع

92 46 47 45 11 24 24 5 1 2 19 5 321 

كمف 
 القطاع

416 995 3223 546.2 37.9 220 204 18.7 73.9 113.5 53.6 4.4 5938.4 

 استثمار المحافظاتاعتمادا عمى بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات  -:المصدر  

 

 

 

  تحميل البيانات حسب موقف المشروع  -: المطمب الثاني

 بمغت المشاريع ( :2020 – 2008)لممدة % 100المشاريع المنجزة بنسبة  -:اوال 
( 5261.2)من اجمالي عدد المشاريع وبكمفة %( 15.3)مشروعًا وبنسبة (345)المنجزة

توزعت المراتب الثالثة االولى والمرتبة االدنى من , (7)و ( 6) مميون دوالر جدول رقم
 -:اجمالي مشاريع كل ىيئة كاآلتي 

 

 

 



 (3)جدول 

 ( )مميون دوالر(2020-2008هيئات االستثمار لممدة ) لعموم%( وكمفها 100اعداد المشاريع المنجزة بنسبة )

 استثمار المحافظاتاعتمادا عمى بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات  -:المصدر     

المستمرة  بمغت المشاريع( : 2020- 2008)المشاريع المستمرة بالعمل لممدة  -ثانيا:
المشاريع وبكمفة  من اجمالي عدد%( 24.13)مشروعًا وبنسبة ( 543)بالعمل 

توزعت المراتب الثالث االولى والمرتبة  ( 7)و ( 6)مميون دوالر جدول رقم ( 36023.1)
 :االدنى من اجمالي مشاريع كل ىيئة كاالتي 

 (4)جدول

 (2018-2008)هيئات االستثمار لممدة  لعموماعداد المشاريع المستمرة بالعمل  وكمفها 

 لالستثمار وهيئات استثمار المحافظاتاعتمادا عمى بيانات الهيئة الوطنية  -:المصدر  

عدد  الييئة  ت
 المشاريع

المشاريع 
 المنجزة

كمفة 
 المشاريع

 المنجزة نسبة المشاريع

 من مشاريع
 الهيئة  

 15.4 847.6 59 382 استثمار بغداد  1

 13.9 1681.7 48 346 الوطنية لالستثمار 2

 14.4 794.5 42 292 استثمار النجف االشرف 3

 5.3 72.1 2 38 استثمار ميسان  4

عدد  الييئة ت
 المشاريع

 المشاريع المستمرة
 بالعمل

 كمفة المشاريع
 مميون دوالر

المستمرة نسبة المشاريع 
 بالعمل من مشاريع الييئة

 29.2 18294.8 101 346 الوطنية لالستثمار 1
 23.3 3884.4 89 382 استثمار بغداد 2

استثمار النجف  3
 االشرف

292 68 2053.7 23.3 

 20.8 350.3 5 24 استثمار الديوانية 4



تنفذ   بمغت المشاريع التي لم ( : 2020 – 2008)المشاريع التي لم تنفذ لممدة  -: اثالث
مميون  (75044.5)من اجمالي عدد المشاريع وبكمفة %( 60.53)مشروعًا وبنسبة ( 1363)

االدنى من اجمالي مشاريع  توزعت المراتب الثالث االولى والمرتبة( 7) و ( 6)دوالر جدول رقم 
 :كل ىيئة كاالتي

 (5)جدول 
 (2020-2008هيئات االستثمار لممدة ) لعموماعداد المشاريع التي لم تنفذ وكمفها 

 اعتمادا عمى بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات استثمار المحافظات -:المصدر 

مما سبق يتبين لنا أن المشاريع التي لم تنفذ كانت نسبتيا ىي االعمى وكان في الييئات  
من اعداد المشاريع التي منح اجازات االستثمار ليا وىي نسبة عالية ,ان %( 60.53)اعاله 

ارتفاع ىذا المؤشر يدل عمى أن ىناك تباطؤًا في نسب إنجاز ىذه المشاريع وىذا سوف يؤثر في 
 .خاصة االقتصادية بصورة عامة وفي القطاعات التي تندرج  فييا ىذه المشاريع بصورةاالنشطة 

اما أعداد المشاريع في المحافظات والتي تم توزيعيا حسب طبيعة األنجاز سواًء كانت 
او مستمره بالعمل او لم تنفذ لحد االن والتي تم ذكر اعدادىا ونسبيا من %( 100)منجزة بنسبة

بينما المشاريع التي لم تنفذ ىي االعمى فقد تبين لنا ان نسبة  (6)ي الجدول رقم مجمل المشاريع ف
فكانت ىي %( 100)المشاريع المنجزة  اما بالعمل بالترتيب الثانيجاءت المشاريع المستمرة 

يعد امرا جيدا اذا ما  %(100)ويرى بعضيم ان نسبة ما تم انجازه من المشاريع بنسبة , االقل
وان أي اضافة في المشاريع المنفذة (  2020ــــ  2008) الزمنية المحصورة من عام  قورن بالفترة

سوف يكون ليا تأثير عمى الناتج المحمي االجمالي رغم ان ىناك من الييئات كانت قد منحت 

المشاريع التي لم  عدد المشاريع الهيئة ت
 تنفذ

 كمفة المشاريع
 مميون دوالر

 نسبة المشاريع التي لم
 تنفذ من مشاريع الهيئة

 61.3 9979.5 234 382 استثمار بغداد 1

 56.9 38714.2 197 346 الوطنية لالستثمار 2

 48.3 8391.9 182 292 استثمار النجف االشرف 3

 39.3 417 17 31 هيئة استثمار ديالى 4



اعدادًا مرتفعة من االجازات االستثمارية اال انيا لم تحقق نسب انجاز عالية مثال عمى ذلك 
وبكمف استثمارية ًا مشروع( 42)اجازة استثمارية انجزت منيا ( 292)فقد منحت  محافظة النجف

 ( .6)الجدول رقم  مميون  دوالر( 794.5) لممشاريع

 

 (6)جدول رقم 
 (2020-2008)االستثمار حسب طبيعة المشروع لممدة  لعموم هيئات مشاريع عدد

عدد  هيئات االستثمار ت
 االجازات

 االستثمارية

 نسبة المشروعانجاز 
 اجمالي المشاريع

% 
 نسبة  100%

1/2 
مستمر 
 بالعمل

 نسبة
1/4 

 لم يتم
المباشرة 

 بها

 نسبة
1/6 

1 2 3 4 5 6 7  
 15.4 56.9 197 29.2 101 13.9 48 346 الوطنية لالستثمار 1
 3.5 78.5 62 7.6 6 13.9 11 79 استثمار نينوى 2

 1.1 44.0 17 44.0 11 12.0 3 31 استثمار ديالى 3
 8.2 59.6 109 28.4 52 12.0 22 183 استثمار كركوك 4
 6.3 67.4 95 27.7 39 5.0 7 141 استثمار صالح الدين 5
 استثمار االنبار 6

 
125 11 8.9 44 35.5 70 55.6 5.5 

 17.0 61.3 234 23.3 89 15.4 59 382 استثمار بغداد 7
 3.4 64.5 49 17.1 13 18.4 14 76 استثمار كربالء 8
 3.8 57.0 49 14.0 12 29.1 25 86 استثمار بابل 9
استثمار النجف  10

 االشرف
292 42 14.4 68 23.3 182 62.3 13.0 

 1.1 45.8 11 20.8 5 33.3 8 24 استثمار الديوانية 11
 4.3 76.0 73 13.5 13 10.4 10 96 هيئة استثمار ذي قار 12
 1.7 68.4 26 26.3 10 5.3 2 38 استثمار ميسان 13
 2.3 66.7 34 17.6 9 15.7 8 51 استثمار واسط 14
 8.0 56.1 101 22.8 41 21.1 38 180 استثمار المثنى 15
 5.3 44.2 53 25.0 30 30.8 37 120 استثمار البصرة 16

136  543  345 2250 المجموع
2 

 100% 

 اعتمادا عمى بيانات الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات استثمار المحافظات -:المصدر 



 (7)جدول رقم 

مميون )  طبيعة المشاريع بحسب( 2020-2008)في العراق لممدة  االستثماركمف واعداد المشاريع لعموم هيئات 
 (دينار

 الهيئة الوطنية لالستثمار وهيئات استثمار المحافظاتاعتمادا عمى بيانات  -: المصدر

 

 

أجمالي  هيئات األستثمار ت
 عدد

 مجموع (مميون دوالر)تكمفة المشاريع 
 تكاليف

 االستثمار

نسبة تكمفة 
مشاريع الهيئة 
 االجازات الى االجمالي

منجز  
100% 

 قيد
 االنجاز

االنجاز 
  صفر

 50.3 58690.7 38714.2 18294.8 1681.7 346 الوطنية لالستثمار 1
 1.8 2140.1 2081.8 15 43.3 79 استثمار نينوى 2
 0.4 596.1 417 168.5 10.6 31 استثمار ديالى 3
 2.6 3128 1048.8 1869.8 209.4 183 استثمار كركوك 4
 2.5 2334.1 1585.3 716.4 32.4 141 الدين استثمار صالح 5
 3.9 3775 2230 1531.8 13.17 125 استثمار االنبار 6
 12.1 14711.5 9979.5 3884.4 847.6 382 استثمار بغداد 7
 2.9 3487.1 2393.8 779.1 314.2 76 استثمار كربالء 8
 0.9 1031.8 690.2 190.4 151.2 86 استثمار بابل 9
استثمار النجف  10

 االشرف
292 794.5 2053.7 8391.9 11240.1 9.3 

 0.7 853.1 476.5 350.3 26.3 24 استثمار الديوانية 11
 1.3 1317.2 457.6 835.3 24.3 96 استثمار ذي قار 12
 0.7 871.4 369.3 430 72.1 38 استثمار ميسان 13
 0.8 922.3 564.1 313.1 45.1 51 استثمار واسط 14
 5 5597.3 2266.3 3019.3 311.7 180 استثمار المثنى 15
 4.9 5632.9 3378.1 1571.2 683.6 120 استثمار البصرة 16

 %100 116329 75044.5 36023.1 5261.2 2250 المجموع



 ( 2020 - 2008)المشاريع االستثمارية حسب نوع القطاع  -:المطمب الثالث

ان توزيع االجازات االستثمارية الممنوحة لممشاريع االستثمارية من  سبق وان تبين
بمغت (  2020 – 2008)الييئة الوطنية لالستثمار وىيئات استثمار المحافظات لمفترة 

 مشروعًا ولموقوف عمى طبيعة ىذه المشاريع لكل قطاع وبيان ما انجز منيا او( 2250)
سينجز او لم ينفذ البد من اعادة توزيع ىذه المشاريع عمى القطاعات لمعرفة أي القطاعات 

 :وكاالتي ( 8)االستثمار الجدول التي تم التركيز عمييا او اتجاىات 

مشروعًا وبنسبة ( 385)بمغت مشاريع القطاع الخدمي  :ع القطاع الخدمي مشاري -:اوال 
( 3565.2) الخدمات من اجمالي المشاريع, وبمغت التكاليف االستثمارية لقطاع%( 17.1)

( 58)انجز منيا , من اجمالي التكاليف االستثمارية لممشاريع%( 3.1)مميون دوالر وبنسبة 
من مشاريع القطاع اما %( 15.1)وبنسبة ( 2020)لغاية  اص بشكل كاملخ مشروع

والمشاريع التي لم %(  22.3)مشروع  وبنسبة  ( 86)المشاريع المستمرة بالعمل فمقد كانت 
ورغم ان القطاع الخدمي قطاع ميم %(, 62.6)مشروعًا وبنسبة (  241)تنفذ فمقد كانت 

ومنتجعات ترفييية ألنو يضم عدة نشاطات اقتصادية منيا اقامة محطات وقود و مطاعم 
ومدن العاب ومتنزىات وغيرىا ومع اىمية تمك النشاطات اال ان االقتصاد العراقي احوج ما 
يكون فيو الى طاقات واستثمارات من شأنيا ان تطور البنية االقتصادية التي تعاني من 

ا ما ضعف في القطاعات االكثر اىمية مثل الصناعة والزراعة والكيرباء والتعميم السيما اذ
عممنا ان التكاليف االستثمارية المخصصة لمقطاع الزراعي وحسب االجازات الممنوحة من 

مميون دوالر في حين إن المشاريع الترفييية فقط والتي تم منح ( 1897.2)قبل الييئات 
 .مميون دوالر ( 975.1) مشروعًا بمغت كمفتيا (42)اجازات استثمارية ليا والتي ىي 

من اجمالي %( 17.02)مشروعًا وبنسبة ( 383)بمغت   :مشاريع قطاع السكن  -:ثانيا 
من %( 2.6)وبنسبة ( 2020)لغاية  مشاريع بشكل كامل( 10)المشاريع انجز منيا 

مشروعًا  وبنسبة  ( 164)مشاريع القطاع اما المشاريع المستمرة بالعمل فمقد كانت 
وبمغت  %(,55)مشروع وبنسبة (  209)والمشاريع التي لم تنفذ فمقد كانت %(  42.4)

مميون دوالر وبنسبة ( 58911.3)التكاليف االستثمارية ألجمالي مشاريع القطاع حوالي 
من اجمالي التكاليف االستثمارية لممشاريع ويعد ىذا القطاع من القطاعات %( 50.6)



من االيدي الميمة ألنو يتشابك مع مخرجات الكثير من المشاريع ويستوعب أعدادًا كبيرة 
العاممة بصورة مباشرة وكذلك يدفع بمشاريع اخرى الى استخدام العمالة في انتاج سمعيا 
وخدماتيا فالصناعات االنشائية مثال سوف تقوم بتجييز قطاع االسكان بالمواد الالزمة في 
عممية البناء اضافة الى تحفيز الورش ومكاتب تجييز المواد االولية االخرى اضافة إلى 

 . ره عمى مشاريع ومين بصورة غير مباشرة كقطاع النقل والسمع والخدمات تأثي

من % ( 14.4) مشروعًا وبنسبة (  324) بمغت  :مشاريع القطاع الصناعي  -:ثالثا 
مشروع بنسبة انجاز ( 106)  , انجز منيا (2020-2008)اجمالي المشاريع لمفترة 

اما المشاريع المستمرة بالعمل فمقد كانت  ,من مشاريع القطاع%( 32.7)وبنسبة %( 100)
مشروعًا  (172)والمشاريع التي لم تنفذ فمقد كانت %(  14.2) مشروعًا  وبنسبة   (46)

مميون ( 21715.1)وبمغت التكاليف االستثمارية لقطاع الصناعة ( ,%53.1) وبنسبة 
 .من اجمالي التكاليف االستثمارية لممشاريع % ( 18.7)دوالر وبنسبة 

في ىذا القطاع ىي االعمى في نسب االنجاز خالل  %(100)ان نسبة االنجاز        
مشروع وىذا التوجو في االستثمار يخدم ( 106) بواقع وىي (2020-2008)الفترة 

االقتصاد العراقي لكونو يستثمر في قطاع ميم مثل الصناعة ألنو سيحقق نموا في الناتج 
المحمي االجمالي وزيادة في النمو الحقيقي لتراكم رأس المال المنتج ويسيم في ادخال 

ت والمعدات التي تنتج المكائن والمعدات التي تستخدم في العممية االنتاجية وكذلك اآلال
وسائل االنتاج وىذا بدوره يخمق قاعدة صناعية في العراق تقمل االختالل الييكمي في 
االقتصاد العراقي مع جود االمكانية في تصدير السمع والخدمات وكمما زادت االستثمارات 

جو فيو ازدادت مساىمتو وأيا كان نوع االستثمار في اي مجال من مجاالت الصناعة ىو تو 
صحيح وخطوة عمى الطريق لتطوير القطاع الخاص لذلك يجب ان يكون ىناك دعم لتحفيز 
زيادة االستثمار فيو سواء كان بالقوانين او الحوافز او االمتيازات خاصة اذا ما عممنا ان 
ىناك مشاريع قيد االنجاز وان اختمفت نسب االنجاز فأنيا بحاجة الى تذليل العقبات التي 

 .تواجييا 

من اجمالي % ( 9.6) مشروعًا وبنسبة ( 215)بمغت  :مشاريع القطاع السياحي  -:رابعا 
وبنسبة % ( 100) مشروعًا بنسبة انجاز (  42( ) 2020)المشاريع انجز منيا لغاية 



مشروعًا  (  61) اما المشاريع المستمرة بالعمل فمقد كانت  ,من مشاريع القطاع%( 19.6)
 %(,52)مشروعًا وبنسبة (  112)اريع التي لم تنفذ فمقد كانت والمش %(,28.4) وبنسبة 

من %( 3.6)مميون دوالر وبنسبة ( 4203.3)لقطاع السياحة  وبمغت التكاليف االستثمارية
 .اجمالي التكاليف االستثمارية لممشاريع 

ان اىمية القطاع السياحي في االقتصاد العراقي تنبع من وجود التنوع في مجاالت 
ار فيو فيناك الجانب التاريخي والتراثي لحضارة وادي الرافدين وميبط الرساالت االستثم

واالديان, وكذلك وجود الطبيعة المتنوعة حيث الجبال واالىوار والبحيرات التي يمكن 
ويمكن ايضا االستثمار  السياحية استغالليا من خالل بناء المنتجعات والقرى السكنية

بالسياحة الدينية وىذا بدوره سوف يخمق موارد مالية لالقتصاد العراقي اضافة الى استغالل 
 الوفورات في االيدي العاممة وخمق فرص جديدة لمعمل مما يخفف االعباء عمى القطاع العام

تحويل أي الذي ىو من يخمق فرص العمل حاليا ومن شأنو ان يخفض الموازنة التشغيمية و 
فائض نقدي الى االستثمار في مشاريع اخرى, اال اننا نرى ان ما انجز من مشاريع في ىذا 

 .القطاع ال يتناسب مع اىمية القطاع والمشاريع التي تم منح االجازات االستثمارية ليا 

من اجمالي ( %8) مشروعًا وبنسبة (  180) بمغت :  مشاريع القطاع الزراعي -:خامسا 
وبنسبة %( 100)مشروعًا بنسبة انجاز ( 33( )2020)ع انجز منيا لغاية المشاري

مشروعًا  (  36) اما المشاريع المستمرة بالعمل فمقد كانت  ,من مشاريع القطاع%( 18.3)
%(, 61.7)مشروعًا وبنسبة ( 111)والمشاريع التي لم تنفذ فمقد كانت %( 20)  وبنسبة

مميون دوالر وبنسبة ( 1897.2)وبمغت التكاليف االستثمارية لقطاع الزراعة حوالي 
 .من اجمالي التكاليف االستثمارية لممشاريع ( 1.6%)

العراقي الرتباط االمن  االقتصادفي  الميمةيعد القطاع الزراعي احد القطاعات 
الستيرادات والتي الغذائي بو  فيو من جانب يوفر سمة الغذاء ومن جانب اخر يقمل ا

ومن البدييي ان اي  ,تستنزف جزءًا من الموارد المالية مما يثقل ميزان المدفوعات  العراقي 
زيادة في حجم االستثمارات الموجية الى القطاع الزراعي تقابميا زيادة في الطاقة االنتاجية 

صناعات لمقطاع مقابل انخفاض الجانب االستيرادي, كما سيكون ىناك فرص جديدة في 
مرتبطة باإلنتاج الزراعي مثل صناعات التعميب او صناعات الزيوت او المساحيق  او 



مطاحن الحبوب وغيرىا مما يمكننا من تمبية جزء من الطمب المحمي وتحسين ميزان 
المدفوعات العراقي واستثمار الموارد المالية في المزيد من المشاريع االستثمارية في حين ان 

لتي تذىب كسداد لقيمة االستيرادات تكون في جانب الناتج القومي لمبمدان ىذه االموال ا
ان جميع االستثمارات في القطاع الزراعي ىي ذات مردود ايجابي عمى الرغم من , المصدرة

وىذا الموقف بحاجة الى وقفة ,  قمة المشاريع اذا ما قورنت في المشاريع االستثمارية االخرى
 .ات القطاع الخاص الييا ومراجعة لتوجيو استثمار 

 (8جدول رقم )
 ( )مميون دوالر(2020 – 2008الموقف العام لممشاريع حسب نوع القطاع لممدة )

 الجدول اعتمادا عمى بيانات الهيئة  الوطنية لالستثمار وهيئات استثمار المحافظات  -المصدر :

 

 

عدد  القطاع ت
المشار 
 يع

كمف  المشاريع التي لم تنفذ المشاريع قيد األنجاز المشاريع المنجزه
مشاريع 
 القطاع

نسبة 
 مشاريع
القطاع 

 الى
 االجمالي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 % الكمفة عدد 

1/2 
 % الكمفة عدد

1/5 
 1/8 % الكمفة عدد

 17.11 3565.2 62.6 2104.9 241 22.3 1154.9 86 15.1 305.4 58 385 خدمي 1
 17.2 58911.3 54.6 37930.1 209 42.8 20370.9 164 2.6 610.3 10 383 سكن 2
 14.4 21715.1 53.1 16489.4 172 14.2 2912.3 46 32.7 2313.33 106 324 صناعي 3
 9.6 4203.3 52.1 2656.5 112 28.4 1264.4 61 19.5 282.45 42 215 سياحي 4
 8.0 1897.2 61.7 1338.9 111 20 410.6 36 18.3 147.67 33 180 زراعي 5
 19.2 6940.9 67.6 5288.9 322 22.1 1147.9 105 10.3 504.1 49 476 تجاري 6
 3 956.5 73.7 845.3 56 14.5 62.3 11 11.8 48.9 9 76 تعميمي 7
 3.8 2065.6 69.6 1532.3 71 15.7 431.4 16 14.7 101.89 15 102 صحي 8
 0.2 471.3 50 39.4 2 25 185.03 1 25 246.9 1 4 اتصاالت 9
 0.2 228.7 33.3 28.2 1    66.7 200.5 2 3 كهرباء 10
 1 12786.3 22.7 4353.9 5 9.1 8000 2 68.2 432.46 15 22 طاقة 11
 0.4 1194.6 77.8 1134.4 7    22.2 60.2 2 9 نقل 12
 0.1 245 100 245 1       1 لوجستي 13
 1.4 975.1 69.048 909.9 29 23.8 58.1 10 7.1 7.1 3 42 ترفيهي 14
 1 172.8 82.143 147.5 23 17.9 25.3 5    28 رياضي 15

  116329  75044.6 1362  36023 543  5261.2 345 2250 المجموع



 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات -اوال :

ادت الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي عانى منيا العراق خالل المدة من  -1
والتدخل المفرط لمدولة في النشاط االقتصادي إلى تقييد دور القطاع ( 2004-2020)

الخاص وارتفاع تكمفة القيام باألعمال وارتفاع المخاطر بالنسبة لممستثمر االجنبي 
والمحمي وتدني نسب االنتاج واالنتاجية في القطاع الصناعي الخاص فضال عن ضعف 

مال تعد غير جاذبة لالستثمار المحمي القاعدة االنتاجية ومحدوديتيا ,وان بيئة االع
واالجنبي نتيجة لمفساد االداري وتضارب القوانين وعدم توافر الشفافية في تنفيذ القوانين 

في تشجيع وجذب  اً فضال عن ذلك تدىور البنية التحتية االساسية التي تعد عامال رئيس
 االستثمار بشقية المحمي واالجنبي .

ان توفر االموال االستثمارية في العراق بالرغم من كونيا ضرورية لكنيا غير كافية  -2
وحدىا التخاذ قرار باالستثمار وذلك لوجود محددات تحد من قدرة االقتصاد عمى 
االستثمار منيا عدم وجود البنية التحتية )كالمواصالت والنقل ومؤسسات التعميم والصحة  

نقص في مؤسسات التدريب لالرتقاء باليد العاممة ونشر والخدمات العامة( وكذلك ال
المعرفة التكنولوجية فضال عن ضعف الجياز المصرفي والمالي والتي كميا تشكل عوائق 

 اساسية وكابحة لمحد من ولوج الشركات االجنبية والمحمية لالستثمار في العراق. 
منيا في الصناعات ضعف االستثمارات وقمة المشاريع الصناعية والسيما الخاصة  -3

المرتبطة بالميزة النسبية التي يتمتع بيا العراق مثل الصناعات الزراعية حيث وفرة 
االراضي الزراعية والمياه مما يكون سوقا لمدخالت ولمخرجات ىذه الصناعة فضال عن 
الصناعات النفطية والتي يمتاز بيا العراق من جودة ووفرة في المواد االولية وكذلك 

 ت االنشائية مثل الزجاج والسمنت والمرمر والخزف.الصناعا
ىناك ضعف واضح في ادارة الييئات في المحافظات فمن خالل التحميل لمبيانات لوحظ  -4

 ىناك قصور وتمكؤ في انجاز المشاريع المخطط ليا والتي منحت اجازات استثمارية ليا
 



 التوصيات -ثانيا :

عادة ء الزراعية او الصناعية او الخدمية واتفعيل القطاعات االنتاجية في العراق سوا -1
الشراكة مع القطاع الخاص لذلك فانو من الضروري  أتأىيميا من خالل اعتماد مبد

التفكير في وضع برنامج متكامل مع االنشطة يساعد عمى تنمية الصناعة ووضع 
 برنامج متكامل لدعم انشطة االعمال الزراعية والخدمات .

ات لممشاريع الصناعية ذات الجدوى االجتماعية واالقتصادية العمل عمى منح االجاز  -2
والتي تفيد حاجة االسواق الخارجية والمحمية من خالل وجود دراسة جدوى لممشاريع 

لصناعات التي ال التركيز عمى ا فضال عني القطاع الصناعي الخاص المزمع اقامتيا ف
لك يعطي لمصناعات المحمية قدرة ذ نمى المواد االولية المستوردة ألع تعتمد بشكل رئيس

 اكبر لممنافسة السعرية

تعزيز نسب االنجاز لممشاريع ولكافة القطاعات والييئات والتنسيق مع الوزارات المعنية  -3
واعادة صياغة اولويات االنفاق والحد من االستثمارات غير المنتجة والعمل عمى تطوير 

القطاع الزراعي والخدمي  لما لو من القطاعات الحيوية كالقطاعات التحويمية وتطوير 
 اىمية في زيادة االنتاج وزيادة القيمة المضافة والقضاء عمى الفقر والبطالة .

ان يكون دعم الدولة لمقطاع الصناعي الخاص غير مباشر حتى ال يتحول اليدف  -4
الصناعي إلى اليدف الذاتي وتيمل الصناعة وتكون المينة وسيمة لمحصول عمى مزايا 

 انات المباشرة .االع
 

 

 

 

 

 



 المصادر
                                                           

( دريد كامل آل شبيب , إدارة االستثمارات )تحميل االستثمارات , األسواق المالية , المحافظ االستثمارية ( , (1
 . 15ص13م , ص2009والعموم اإلدارية , دار اليازوري , جامعة الزيتونة األردنية , كمية االقتصاد 

أسواق األوراق المالية بين المضاربة واالستثمار وتجارة المشتقات وتحرير ( سمير عبد الحميد رضوان, (2
 .167م, ص2009األسواق )دراسة واقعية لالزمة المالية العالمية, 

ارات المالية في ضوء معايير التقارير المالية الدولية أياد جمعو خمف, عمر محمد اركاد, محاسبة االستثم( (3
 .451م, ص2020, 2, العدد31والمحمية, مجمة كمية المعارف الجامعية, جامعة االنبار, المجمد 

احمد كاظم الساعدي , حماية االستثمار األجنبي في القانون الدولي العام , القاىرة , المركز العربي  ,  (4)
 . 16ص13م , ص2020الطبعة األولى , 

 .  33م , ص2015نوال عمي تعالبي , الحوكمة البيئية العالمية , مركز الكتاب العالمي ,  (5)
الطاىر قانة , الدور التوزيعي لمممكية في االقتصاد اإلسالمي , الجزائر , جامعة باتنة ,  كمية العموم ( (6

 . 35ص 22م , ص2017االقتصادية والتجارية ,  دار الخميج لمنشر والتوزيع , 
عبد العظيم بن محسن الحمدي , الحكم الرشيد في صدر الدولة اإلسالمية واالتجاىات المعاصرة , مصدر  (7)

 . 73صسابق , 
إبراىيم بولمكاحل , مفيوم النظم االقتصادية وتطورىا التاريخي , سمسمة محاضرات مقياس مدخل لعمم  (8)

 . 16ص االقتصاد السياسي , جامعة قسنطينة ,
  22ص 21( إسماعيل عمي شكر , مشاريع القطاع الخاص ودورىا في الحد من البطالة , مصدر سابق , ص9)

 الييئة الوطنية لالستثمار وىيئات استثمار المحافظات(10)
 
 


