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 الخالصة

ة فري ييراأ أأ أيتصراد لمرا رئيسرمن أهم العناصرر ال اواحد  بصفته تهدف الدراسة الى بيان دور االستثمار االجنبي المباشر  

لرى ومهره مرن ع فضراله من دور في النظراأ االيتصرادأ وارتبا ره بصرمرا مباشررا مرغ المتايرراا االيتصراد،ة اال رر   

ة لايتصراد الرم ني وتصر يال اال رتاالا الهي ليرة وت فيرا عمليراا التنميرة رئيسراالدواا الفاعلة في مسالة تايير البنية ال

االمررر الررعأ ،عمررز علررى م،ررادا ح ررم اليايرراا االهتاجيررة   لررق ل مههررا ترررتب  بعايرراا  ، ابيررة مررغ  االيتصرراد،ة المسررتدامة

معردالا النمرم االيتصراد،ةن ان السياسراا االيتصراد،ة لهرا دور اساسري فري جرعر االسرتثمار االجنبري والرعأ ،م رن ت د،ررد  

عمراا االجنبيرة وتيفريع معردالا التضريم ب مله من المؤشراا االيتصاد،ة ومن بينها اسرتررار سرعر الصررف مرابرز ال

مؤشرر النراتا الم لري االجمرالي الرعأ لره دور برارم فري تفسرير حرورة  لرىفضرا عباعتبار  مؤشر لاستررار االيتصادأ  

 االستثمار االجنبي المباشرن

 

 .االستثمار االجنبي المباشر  سعر الصرف  الناتا الم لي اإلجمالي  التضيم الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aims at statement of the role of Foreign direct investment as one of the most 

important main elements in the establishment of any economy because of its role in the 

economic system and its direct connection with other economic variables  in addition to 

being one of the effective tools in the issue of changing the main structure of the national 

economy  correcting structural imbalances and stimulating sustainable economic 

development processes.  Which works to increase the volume of production capacities  

because it is linked to positive relationships with economic growth rates. Economic policies 

have a key role in attracting foreign investment  which can be identified by a number of 

economic indicators  including the stability of the exchange rate against foreign currencies 

and the reduction of inflation rates as an indicator of economic stability  in addition to the 

indicator of GDP  which have a prominent role in interpreting the movement of foreign 

direct investment. 
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  المقدمة:

بررري المباشرررر االسرررتثمار االجنهرررعا المم رررمت المررررتب   بان         

 ظرررى بيهميرررة وبيررررا فررري جميرررغ دول العرررالم والبيئررة االسرررتثمار،ة ،

االيتصراد،ة  ااعموباأل ص النامية منها فهم ،مثز احد اهم المم ر

االسرررتراتي ية والتررري لهرررا دور فعرررال فررري العد،رررد مرررن الت رررمالا 

 أأوان  لق على مسرتم  التمم،رز المرالي أ االيتصاد،ة الدولية سماء 

على مستم  التسم،ق او الت نملمجيا  فهم ،ساهم في م،ادا الردراا 

االهتاجية للردول ورفرغ النمرم االيتصرادأ لرعا فران ال ثيرر مرن الردول 

ة رواا اهتماماتها في م اولة ت سين البيئة االسرتثمار،ة عرن النامي

 ر،ق و غ جملة من الررماهين والتررر،عاا المنظمرة لرعلق وتررد،م 

ال ررمافا للمسررتثمر،ن االجاهررل وامالررة بعررع الريررمد الترري تررر  فرري 

 ر،رهم ومنال التسهياا والضرماهاا وم اولرة تبسري  االجرراءاا 

وررعلق م اولررة تررمفير البنررى فرري عمليررة ال صررمل علررى الترررا يص و

االساسرية المناسرربة فري يياعرراا المعلممراا واالتصرراالا مرن اجررز 

تهيئة المنا اا االستثمار،ة المناسبة في جرعر وتردفق االسرتثماراا 

 2003االجنبيررة المباشرررا   لررعا شررهد االيتصرراد العرايرري بعررد عرراأ 

ر ارتفات مل مظ في مستم  االستثمار االجنبري المباشرر بعرد الت رر

االيتصررادأ واالهفترراى علررى العررالم اليررارجي ود ملرره فرري مرحلررة 

جد،دا من التيمر والتردأ في م االا االسرتثمار وب سرل مرا ،مل ره 

 من م اهه مرممية ومميغ استراتي ي وثرواا ايتصاد،ةن 

 

 منهجية البحث االول: بحثالم

  مشكلة البحث: ن1

اهرم الرضرا،ا األساسرية التري  أحرد،عد االستثمار االجنبري المباشرر    

اتروررا اهتمرراأ دول العررالم ه مهررا  ررال ال اال يرررا وفرري  مررد 

العراق ت د،دا  على  ثر التمسغ في ح م االسماق والا،ادا فري 

د مل الررواا متعددا ال نسرية ودورهرا البرارم فري التمم،رز 

لررعلق هررر  أن هنرراا بعررع المتايررراا االيتصرراد،ة لهررا دور 

  نعلى االستثمار االجنبي المباشروبير في التيثير 

 

 فرضية البحث: .2

تنيلق فر ية الب ث على أن هناا بعع المتايراا االيتصاد،ة    

متايررراا سمسررترلة لهررا ترريثير فرري جررعر االسررتثماراا  بصررفتها

 ناتابع   امتاير   بصفتهاألجنبية المباشرا  لى االيتصاد العرايي 

 

  :اهداف البحث .3

،هدف الب ث الى بيان مفهمأ االستثمار االجنبي المباشر وأهميته    

والعمامز الم ددا فري جرعر واسرتريابه والم مهراا األساسرية 

 لررق  وييررا لرره وتم رريال ترريثير المتايررراا االيتصرراد،ة عليرره 

 ناألثر من  ال استيداأ األسلمر ال مي الرياسي

 

 منهجية البحث:  .4

األسرررلمر المصرررفي النظررررأ  لررررد ترررم االعتمررراد علرررى اسرررتيداأ   

اسررتيداأ االسررلمر الرياسرري ال مرري فرري بيرران  فضررا علررىوالت ليلرري 

 نالعاية االيتصاد،ة بين متايراا النمم ج

 

 حدود البحث: .5

مثلررا ال رردود الم اهيررة للب ررث بااليتصرراد العرايرري  أمررا ال رردود ت   

االاماهية فيهها تمثلا بال  (ن2017-2003) مد 

 

 هيكلة البحث:  .6

ة  اشتمز األول منها علرى رئيسمباحث  ةترسيم الب ث الى ثاث تم   

اإل رار النظررأ لاسرتثمار االجنبري المباشرر  والثراهي اشررتمز 

علررى األسررلمر الت ليلرري لاسررتثمار االجنبرري المباشررر وبعررع 

المتايررراا االيتصرراد،ة  امررا الثالررث فرررد تمثررز برراألثر الرياسرري 

ار االجنبري المباشرر  للمتايراا االيتصاد،ة في جرعر االسرتثم

وفررري اليتررراأ ترررم   رررافة االسرررتنتاجاا والتمصرررياا التررري ترررم 

 التمصز لها من  ال الب ثن 

 

 النظري لالستثمار االجنبي المباشر اإلطار: بحث الثانيالم

أن االسررتثمار االجنبرري   أوالً: مفهوووم االسووتثمار االجنبووي المباشوور:

المباشرررر واحرررد مرررن اهرررم وابررررم الرضرررا،ا االساسرررية التررري ات هرررا 

اهتماماا دول العالم ه مها ومن بينها الردول الناميرة   ا  هرر  اههرا 

بدأا تظهر وبر ز متاا،د  ال منتص  الثماهياا والتسعيناا من 

الررن الما ري تبعرا  ل ملرة مرن العمامرز والمتايرراا التري حصرلا 

لى الساحة الدولية ومن ابرمها التمسرغ ال بيرر فري ح رم االسرماق ع

ارتفررات عمليرراا د ررمل الررررواا متعررددا  فضررا علررىااليتصرراد،ة 

ال نسية والعأ ،ندرج االستثمار مرن اهرم هررا اتها ومصرادرها فري 

عمليرررة التمم،رررز  صمصرررا  مرررغ تاا،رررد ح رررم المد،مهيرررة اليارجيرررة 

ترري لهررا دور مهررم فرري مسررالة واه سررار حروررة االيرررال الدوليررة   ال

اتمم،ز االستثماراا للدولة النامية  رال  السربعيناا   ومرن هنرا  مرد 

اصبال االستثمار االجنبي المباشر برد،ا  عرن الرررول االجنبيرة فري 

ررف مفهرمأ االسررتثمار االجنبري المباشررر  عمليرة التمم،رز الدوليررة ن عم

علرى أهره  ت راد()االوهب سل مؤتمر االمم المت ردا للت رارا والتنميرة 

عاية  م،لة االمرد برين الررروة  ا لق االستثمار العأ ،متام ب مهه  

االأ والرروة في الدولة المستربلة لاستثمار وبالتالي سرينع    لرق 
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على يدرا الررروة االأ فري عمليرة الرت  م االدارأ بالررروة التابعرة 

% 10و، ررمن حصررة الرررروة االأ مررن رأ  المررال مررا ال ،رررز عررن 

( علرررى أهررره  WTOومرررا عرفتررره منظمرررة الت رررارا العالميرررة )  ن[1]

مسررترر فرري بلررد مررا ) البلررد  االسررتثمار ال اصررز عنرردما ،رررمأ مسررتثمر

( بامتاا اصا  ممجمد في بلد ا ر ) البلد المستربز ( مغ وجمد االأ

  من هنا ،م ن التميا بينه وبرين  [2]اليه لد،ة في ادارا  لق االصز 

مباشررر عررن  ر،ررق الريابررة الفعليررة الترري الغيررر االسررتثمار االجنبرري 

تمررار  علررى الرررروة ا  ان السررييرا علررى الرررروة سررمف ،رابلرره 

ن هرعا إاستثمار مباشر   اما ا ا لم ، ن هناا سييرا على الررروة فر

سرريمثز اسررتثمار غيررر مباشررر ومررا ان ح ررم السررييرا ،تمثررز بمررردار 

،يتلرر  مررن  المسرراهمة فرري را  المررال للمرررروت وأن هررعا المررردار

دولرررة الرررى أ رررر  وب سرررل يماهينهرررا ن امرررا بالنسررربة للعرررراق فررران 

االستثماراا االجنبية واها سابرا  م صمرا فر  في الريات النفيي 

ا  ففررري العهرررد المل ررري فرررين االهتررراج وررران  بيرررد الرررررواا  م صرررمر 

االجنبيرررة البر،ياهيرررة و بعرررع الرررررواا اال رررر  التررري امتل رررا 

اواسرتمر هرعا ال رال حترى بعرد اهتهراء  امتياماا فري اهتراج الرنف   مرد 

أ 1950ال  م المل ي   ا  تم االستعاهة بالررواا االجنبية فري عراأ 

بعد ان تم اهرراء م لر  االعمرار بهردف اه رام جملره مرن المررار،غ 

المتعلرة بالريات الاراعي والرأ واليرق وال سمر   اما بعرد عراأ 

والرعأ وران ،ميرز ه رم أ فرد شهد تاير في الف ر االيتصادأ  1963

المروا،ة والرمملية ) النها االشتراوي ( االمر ا أ ه م عنه اتيا  

يراراا معار ة لاستثمار االجنبي و بالتالي تمرا السرييرا علرى 

وز مؤسساا الدولة االيتصاد،ة والرعأ وران مرن أبررم يرارتهرا هرم 

د فرد وان هناا ت رمل ه رم ايتصرا 2003يرار التيميم ن اما بعد عاأ 

السررمق ا  ظهررر االهفترراى الماسررغ امرراأ االسررتثماراا بهرردف  دمررة 

االيتصاد الم ني ومن أهم اصداراته هم يراهمن االسرتثمار االجنبري 

اليرا  بتنظريم العمرز المصررفي والسرماى  2007( لسرنة 39ريم )

للمصارف االجنبية بفتال فروت لها في دا ز العراق  وورعلق يراهمن 

 .المباشرايغ االستثماراا االجنبية اليا  بتر  2006( لسنة 13)

 االسووتثمار المشووتر : ثانيوواً: أشووكال االسووتثمار االجنبووي المباشوور:

،متام هعا النمت من االستثمار ب مهره مررروت مررترا برين  ررفين 

أو أوثر في دولتين ميتلفتين وبر ز دائرم   أ  أهره ،ررمأ علرى أسرا  

وفرق علرى المراروة مغ رأ  مال و ني وهسبة مرن المرراروة ترتم 

أسرر  ويررماهين الدولررة الدا ليررة المضرريفة وتبعررا  التفرراق وترا رري 

ن المنظمة لتملرق االجاهرل وان هرع  اال راف وب سل حدود ويماهي

المراروة ال ترتصر على را  المال فر  برز تتعرداها    فررد تصربال 

شراملة لررردارا واليبررا وبررراءاا اال تررات والعامرراا الت ار،ررة   

وبعلق فيههرا سرت رق ا رافاا وفمائرد وبيررا أل رراف العررد ا  اههرا 

المهرراراا سررتا،د مررن تراومرراا را  المررال مررغ اد ررال الترنيرراا و

 ن   [3]فر فر  العمزاوتم

أن هرعا النرمت مرن  االستثمارات المملوكة بالكامل لمستثمر أجنبوي:

االستثمار ،عد أالهم واالوثر أهترارا  وتفضيا  لرد  الرررواا و لرق 

ا ألسرربار  ان    امنهررا مررا هررم سياسرري ومنهررا مررا هررم اجتمرراعي  عررد 

الرروة ستضمن السرييرا وبصرمرا واملرة علرى االهتراج والتسرم،ق 

وبالنها،ررة الرضرراء عبررى مسرريلة التيررمف مررن عمليرراا التسرررر فرري 

الت نملمجيا الرى الرررواا اال رر   أمرا بالنسربة للردول المستضريفة 

فيههرا ت ررمن مترررددا فرري عمليررة السررماى بتماجررد مثررز ه ررعا هررمت مررن 

 ن[4] االيتصاد،ةر والتبعية الررواا لتيمفها من االحت ا

هررعا النررمت مررن االسررتثمار ، ررمن  التجميوو :مشووروعات أو عمليووات 

على ش ز اتفايية بين  رفين هما اليرف االجنبري والبلرد المضري  

و،تم من  ال هرع  االتفاييرة ييراأ اليررف االجنبري بتاو،رد اليررف 

 الثرراهي بم مهرراا منررتا معررين بهرردف ت ميعرره ليصرربال منت ررا  ههائيررا  

ترد،م اليبراا الاممرة والتري تتعلرق بالتصرميم الردا لي  فضا على

 ن[5]  عليهللمصنغ مرابز عائد مادأ معين متفق 

،هدف هعا النرمت مرن االسرتثمار الرى  الحرة:االستثمار في المناطق 

اهررراء منررا ق حرررا مررن أجررز تررر يغ ييرراأ الصررناعاا التصررد،ر،ة 

ا جا برة لاسرتثماراا وبعلق تسعى الدولرة الرى جعرز المنرا ق ال رر

عن  ر،ق أعياء المرار،غ االستثمار،ة همت مرن ال رمافا والماا،را 

 ن[6]  ال مرويةواالعفاءاا 

تنيلرق اهميرة االسرتثمار  أهمية االسوتثمار االجنبوي المباشور: ثالثاً:

االجنبي المباشر من  ال ومهه ،ررمأ بإعيراء يرما دافعرة لايتصراد 

الم لرري لارررل ت سررين يدراترره فرري عمليررة التفاعررز مررغ االيتصرراد 

 الدولرة وبالترالي ، رمن جراء  لالعالمي والمسراهمة بالعمليرة االهتاجيرة 

مي فري رفرغ ال فراءا عرن  ر،رق االرتبرا  مرغ االيتصراد العرال فراعا

والعملية االهتاجية الدولية  من هنا ،م ن بيان اهم العمامرز التري مرن 

 تي:  الها تتضال معالم أهمية االستثمار االجنبي المباشر وواآل

ترد،م جملة من االصمل النرد،ة الميتلفة عبر الررواا متعرددا   -1

يناا عرن  بصفتهاال نسية الى الدولة والتي تعد في  اا الميا 

  دوليا نجاا متسم،ق المنت ر،رها ،تم 

هرررررز الت نملمجيررررا والتنظرررريم واالدارا المتيررررمرا مررررن الدولررررة   -2

المتردمة الرى الردول اال رر  أ رافة الرى و ريفتها االساسرية 

 ن[7]  واآلالاالمتمثلة بتمفير التمم،ز لرراء المصاهغ 

لرررره دور بررررارم فرررري التنميررررة البرررررر،ة ا  ان المرررررروعاا   -3

أ بيلق فر  عمز جد،دا وبالترالي االستثمار،ة المرتروة ترم

  البيالةنالرضاء على 
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من  ال ارتفات تدفراا االستثمار االجنبي المباشر فين  لق   -4

اسررتريار  فضررا علررىسريعمز علررى رفررغ معرردالا االسررتثمار 

رفررغ  وبالترراليالمررد راا الم ليررة ه ررم االهرررية االساسررية 

ومرن  عمائد المل ية والعأ بدور  ،ؤدأ الى م،رادا المرد راا

  االستثماراانثم م،ادا 

،عد مصدر اساسريا  مرن مصرادر التمم،رز اليرارجي وبصرمرا  -5

 اصررة لتلررق الرردول الترري ال تمتلررق أأ د ررز مررن المصررادر 

ة علرررى رئيسررراليبيعيرررة والتررري ايتصررراداتها متعمررردا بصرررمرا 

  اليارجيةنالمد،مهية 

مررن مصررادر معال ررة اليلررز فرري ميرراان  ارئيسرر امصرردر   ،عررد   -6

فر العملررة االمرردفمعاا لتلررق الرردول و لررق بيعتمادهررا علررى تررم

 ن[8] الصعبة

رر  -7 وفعررال فرري دعررم وتيررم،ر االسررتثمار الم لرري  الرره دور اساس 

هراء  برة استثمار،ة ت من منافسة و لق عن  ر،رق  ومن ثم 

ال د،رردا وبالتررالي ا تررراق االسررماق الدوليررة  اهررراء المرررار،غ

 ن[9] جاتهاممنتوتمم،غ 

هنالق م ممعة رابعاً : محددات جذب االستثمار االجنبي المباشر: 

مررن العمامررز الترري مررن  الهررا ،م ررن أن ه رردد ح ررم اليلررل ألأ 

مرروت استثمارأ   ومن هع  العمامز ما هرم سياسري أو أيتصرادأ 

وأن هرررع  العمامررز بصرررمرا عامررة تمثرررز أو اجتمرراعي أو يرراهمهي   

في مسريلة أتيرا   ااساس   االمناخ االستثمارأ ألأ دولة ا  ان لها دور  

الرراراا من يبز المسرتثمر االجنبري وعلرى ا تافهرا وترراب ها   ا  

،صعل اجمالها وت  يمها ويياسها وبصمرا  اصرة مرا هرم مررتب  

ال أهرم العمامرز بميمل المستثمر االجنبري  اتره ومرن هنرا ،م رن أجمر

ي : يتاالساسررية الم ررددا ل ررعر االسررتثمار االجنبرري المباشررر ومررا ،رر

 ن[11] [10]

ان مسررريلة ترررمفير المرررمارد اليبيعيرررة  العوامووول االقتصوووادية : -1

ام ب مهها يابلرة لسسرتاال والت ائرة والتصرنيغ مرن نوالتي تم

اهم العمامرز الم رددا لاسرتثمار   ا  اهره ومرن أجرز اسرتاال 

هع  الممارد بال امز ، ل أن تتمافر الياياا العادلة المراهرا 

 اا ال لفة المنيفضة مغ ا افة جملة من ال مافا التي تعمز 

ا همرم النراتا على  لرق بيئرة ايتصراد،ة سرلمية متمثلرة بمعردال

الم لرري االجمررالي ومعرردل الررد ز الفررردأ ومعرردالا التضرريم 

وح م السرمق ودرجرة المنافسرة فري السرمق وت رالي  االهتراج 

البنررى الت تيررة ورراليرق واالتصرراالا و رردماا  فضررا علررى

ال هربرراء وغيرهررا مررن العمامررز اال ررر  ا  ان هررع  العمامررز 

دا  جا با  لاستثمار عند تمافرها في أأ بلد فين  لق البلد ،عد بل

 ن 

،رصررد بالعامررز السياسرري هنررا  بيعررة العواموول السياسووية :   -2

النظاأ السياسي للبلرد وح رم عاياتره بالردول الم راورا ودول 

المنيرررة حيررث اهرره ولمررا واهررا هنرراا عايرراا جيرردا للبلررد مررغ 

البلررردان اال رررر  فرررين  لرررق ،عمرررز علرررى ت ريرررق االسرررتررار 

،ترا أثرا  وبيرا  فري عمليرة جرعر السياسي للبلد والعأ بدور  

االستثماراا االجنبيرة المباشررا   ا  أن المسرتثمر االجنبري ال 

،نظررر الررى ح ررم السررمق أو العائررد المت صررز ف سررل بررز أهرره 

،ضغ في ال سبان درجة االستررار السياسي للبلد   فعند تمفر 

االسرتررار السياسري فيهرره سري من هنراا تررمفر ل ر،رة و وفالررة 

مرن أجرز  لرق بيئرة  ااساسري   اسان والعأ ،عرد شرر   حرمق االه

 سياسية جا بة لاستثمارن 

هنراا م ممعرة مرن الررماهين التري ت رمن  القانونية:العوامل   -3

وتتمثرررز هرررع  الررررماهين  االجنبررري المباشرررروم فرررا لاسرررتثمار 

فضررا بررال مافا واالعفرراءاا المتعرلررة بالضرررائل وال مررارا 

يتصرراد،ة مثررز ميررا ر ال ما،ررة مررن الميررا ر غيررر اال علررى

حررررمق أرباحررره الرررى اأ دولرررة والتررريميم ومصرررادرا االمرررمال 

  اال ر نوغيرها من العمامز 

و،رصد بها ح م اليلل على حالة السوق ودرجة المنافسة:  -4

 وأم اهيرةجاا المرار،غ االستثمار،ة والتي تتيثر بالسمق ممنت

تمسعة وبصمرا  اصة المنا ق التي تروج فيهرا السرلعة فري 

فضا ا المنيرة التي ،مجد فيها المرروت االستثمارأ هعا  ا

حردا المنافسرة لهرا عردا ميرا ر منهرا مرا ،تعلرق بالدعا،رة  على

للبضائغ والسلغ األمر العأ ،تيلل ت الي  عالية وهرم بردور  

سرريرلز مررن ترردفق االسررتثماراا االجنبيررة فرري الرردول الناميررة 

لتنراف  فري مرارهة مغ الدولرة المتردمرة حيرث اهيفرال ح رم ا

  الناميةنالدولة 

فري ظرز الرررو   القروض الخارجيوة وتقلوا المسواعدات: -5

الم  فة للررول اليارجية وترلص المساعداا المردمة الرى 

الدول النامية فران االسرتثمار االجنبري المباشرر بالنسربة للردول 

المضيفة وبصمرا  اصة النامية منها ،عرد أفضرز وسريلة مرن 

عملية الل مء الرى االيتررال اليرارجي والتيفير  مرن ف رما 

من  رال  أوبرييمة مضافة االد ار واالستثمار وبعلق ت رق 

استيداأ المرمارد الم ليرة واليايراا االهتاجيرة غيرر المسرتالة 

 أعلىنأفضز ودرجة رفاهية  اوبالتالي ،مفر مستم  معيري  

،رتم مرن  رال ترردفق ر و   التوأثير فوي ميوزان الموودفوعات: -6

االمررمال االجنبيررة وم،ررادا الرررا  المررال المررادأ فرري الدولررة 
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المضيفة  وبالتالي سينع    لق بصمرا ا، ابية على ميراان 

حسار را  المال عند ل مء الررواا االجنبية لبيغ عماتها 

االجنبية بهدف ال صرمل علرى العملرة الم نيرة التري ت تاجهرا 

مررن أجررز تمم،ررز مرردفمعاتها الم ليررة وتيفرريع الررر ة فرري 

 فضراالمارداا والتي تساهم فري سرد حاجرة السرمق الم نيرة 

 االجنبيةنفي تمفر العملة   ثرم،ادا الصادراا لما لها  على

عناصرر  ةهنراا ثاثر :المباشورخامساً: مكونات االستثمار االجنبي 

 اساسية ،ت من منها االستثمار االجنبي المباشر هي:

و،رصررد برره المبلرر  الررعأ ،رررمأ المسررتثمر  راس المووال االولووي: -1

االجنبي بترد،مه من أجز شراء حصرة مرن مررروت اسرتثمارأ 

معين في بلد ما غير البلد االصلي للمستثمر و،يلق عليرة مبلر  

وان بعرررع المؤسسررراا الدوليرررة تررررتر  فررري مبلررر   التمم،رررز 

% علررى 10المسراهمة الرعأ ،ردمره المسرتثمر ان ،بلر  مرا هسربة 

ييمة را  المال المرروت من اجز ان ، من هعا  ايز ترد،ر من

  مباشرا ناالستثمار استثمارا  

و،رصررد بهررا المبررال  النرد،ررة الترري  االربوواا المعوواد اسووتثمارها: -2

حصرررز عليهرررا المسرررتثمر االجنبررري مرررن أربررراى االسرررتثماراا 

الياصة به في البلد المضي  لاستثمار والتري لرم ،رتم ت م،لهرا 

ههرا ال تراال م ت راا لرد  المررروت الى بلرد  االصرلي حيرث ا

المل ي العأ حصز فيه المستثمر على ارباحره وأن الاا،رة مرن 

عرردأ صرررف هررع  االربرراى هررم لارررل اعررادا اسررتثمارها فرري 

مرروت استثمارأ جد،د ، من مل ا  لرريص  بيعري ومعنرمأ 

وبهررعا ، ررمن ح ررم االسررتثمار االجنبرري المباشررر هررم  أجنبرري 

ة مرغ االربراى المعراد اسرتثمارها حاصز جمغ المسراهمة االولير

 دا ز هف  البلد 

و،رصررد بهررا ح ررم الررد،من  القووروض داخوول الشووركة الواحوودة: -3

 م،لرة االجرز للررروة االأ ات ررا  فروعهرا فري اليرارج او بررين 

 ن عدا فروت الرروة الماحدا المتماجدا في بلدان

االسلوب التحليلي لالستثمار االجنبي المباشر  الثالث: بحثالم

 وبعض المتغيرات االقتصادية

  :(FDI)المباشر االستثمار االجنبي  اوالً:

أن حدا المنافسة في عملية استريار الما،د مرن االسرتثماراا        

االجنبيررة المباشرررا يررد اشررتدا فرري ميتلرر  دول العررالم و صمصررا  

بررات جملررة مررن المسررائز واالسرراليل الناميررة منهررا و لررق مررن  ررال ات

والتي اهمها الااء وامالة ال ماجا والعراييز التي تر  بمجره يردوأ 

االسرررتثماراا وبالمرابرررز يامرررا بتررررد،م ال رررمافا والضرررماهاا التررري 

تساهم في اد الهرا للسرمق الم ليرةن ان االيتصراد العرايري يراأ ومرن 

ترررر،عاا  ررال السررلية الترررر،عية بم ررغ جملررة مررن الرررماهين وال

الياصة عن  ر،ق منال حمافا للمستثمر،ن االجاهل وامالرة بعرع 

الريمد التي تر  في  ر،رهم بهردف م،رادا ح رم االسرتثماراا   فررد 

ارتفاعرا  وبيررا  فرري  2003شرهد االيتصراد العرايري بعرد احردا  عراأ 

مسرررررتم،اا ح رررررم االسرررررتثمار االجنبررررري المباشرررررر ا  ان الت ر،رررررر 

ى علررى العررالم اليررارجي اد  الررى د ررمل االيتصررادأ ووررعلق االهفتررا

العراق في مرحلة جد،دا من التيمر والتردأ في م ال االستثماراا 

وثرررواا تبعررا  لمررا ،مل رره مررن م اهرره مرمميررة ومميررغ اسررتراتي ي 

( هر  أن ح م االستثمار االجنبي المباشرر 1)ايتصاد،ة   من جدول

بعررع  الرررغم مررنعلررى شررهد ارتفاعررا  مل مظررا  ررمل مرردا الدراسررة 

( مليررمن 387200التعبررعباا فرري فتررراا متبا،نررة   فرررد ارتفررغ مررن ) 

 2004( مليمن د،نار في عراأ 435900الى )  2003د،نار في عاأ 

(ن اال اهه شهد تراجعا  فري %12,57وبمعدل همم سنمأ مرول بل )

على أثر حاالا الفم ى والتدهمر االمني التي شهدتها  2006عاأ 

مر  رم،ا  حترى عراد لارتفرات  رال االعرماأ الباد  لق فيهه لم ،ست

 2008 مليررمن د،نررار فرري عرراأ (2232407,1الررى )الاحرررة ليصررز 

  (ن1ووما مم ال في ال دول )(  %81,3)وبمعدل همم بل  

 يبين االستثمار االجنبي المباشر ومعدل نموه :(1جدول )

 معدل النمو االستثمار االجنبي المباشر Fdi السنة

2003 387200 ____ 

2004 435900 12.57 

2005 758521.6 74.01 

2006 564925 (25.5) 

2007 1231270.6 117.9 

2008 2232407.1 81.3 

2009 1889190.6 (15.37) 
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2010 1655893.2 (12.34) 

2011 2490072 50.37 

2012 4192200 68.35 

2013 6321884.8 50.8 

2014 5948559.2 (5.9) 

2015 4135426.1 (30.48) 

2016 186660 (95.48) 

2017 6330759.2 3291.5 

 المصدر: البنق المرواأ العرايي المد،ر،ة العامة لرحصاء واالب ا   الترر،ر االيتصادأ السنمأ لسنماا ميتلفة

 

اال اهره عراد ليرتفرغ  (2010و 2009)عامي اهيفع بعد  لق  

 2013ميلمن د،نار في عاأ  (6321884,8)م ددا  ليصز الى 

تراجرغ بعرد  لرق ح رم االسرتثمار  (%50,8)وبمعدل همرم بلر  

ليصررز الررى او رر  هريررة لرره  2016االجنبرري المباشررر فرري عرراأ 

مليرمن د،نرار  (186660)على  مل مدا الدراسرة بعرد ان بلر  

امرا فري هها،رة  (%95,48م ررا  معردل همرم سرالل الميرز بلر  )

اال ارتفررررغ ليصررررز الررررى أعلررررى مسررررتم  لرررره بعررررد ان بلرررر   مررررد 

 ن(1ووما مم ال في الر ز )  ميلمن د،نار (6330759,2)

 

 

 (: يوضح حجم االستثمار االجنبي المباشر1الشكل )

 ن باالعتماد على هتائا ال اسبةيالمصدر: اعداد الباحث

 

  (:GDPالجارية )ثانياً: الناتج المحلي االجمالي باألسعار 

أن ل  م الناتا االجمالي االثر البرال  فري مسريلة جرعر االسرتثمار    

   في ييا  ح م السمق ااساسي   امؤشر   ،عد  االجنبي المباشر  لق بيهه 

م بمجررمد اسررماق وبيرررا ت ررمن جا بررة نمرراا  ان االيتصرراد،اا الترري ت

للما،د من االستثماراا وفي ميتل  الم االا سماء الاراعية منها 

الصررناعية او اليدميررة او غيرهررا مررن الم رراالا اال ررر    لررعلق  أأ

فرران العايررة بررين ح ررم النرراتا الم لرري وح ررم االسررتثمار االجنبرري 

( 2لمباشر ت رمن عايرة  رد،رة   فمرن  رال متابعرة جردول ريرم )ا

هر  بان مؤشر الناتا الم لي االجمالي باألسعار ال ار،رة يرد تررهد 

الدراسرة فبعرد ان  مرداارتفاعا  مستمرا  في معردالا النمرم فري اغلرل 

ارتفرغ الررى  2003( مليررمن د،نرار فري عرراأ  29894476) وران ،بلر 

وبمعدل همرم سرنمأ  2006ر في عاأ ( مليمن د،نا 96067160,6)

( مليمن فري  157026061,6% ( ارتفغ بعدها الى ) 49,57بل  ) 

 2009اهره تراجرغ فري عراأ  ( اال%44,85بمعدل همرم ) 2008عاأ 

( مليررررمن وبمعرررردل همررررم سررررالل  130642187,1) ليصررررز الررررى 

 ن(2ووما مم ال في ال دول )  %(16,8)
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 يبين الناتج المحلي االجمالي ومدى مساهمة االستثمار االجنبي المباشر فيه(: 2جدول )

 GDPفي  FDIمساهمة نسبة  معدل النمو (الجارية )باألسعار GDP السنة

2003 29894476.2 ---- 6.47 

2004 48206524.3 61.25 0.9 

2005 64227555.5 33.23 1.18 

2006 96067160.6 49.57 0.58 

2007 108402970.7 12.84 1.13 

2008 157026061.6 44.85 1.42 

2009 130642187.1 (16.8) 1.44 

2010 158521511.5 21.34 1.04 

2011 211309950.6 33.3 1.17 

2012 254225490.7 20.3 1.69 

2013 273587529.2 7.61 2.31 

2014 266420384.5 (2.61) 2.23 

2015 199715699.9 (25.03) 2.07 

2016 203869832.2 2.08 0.09 

2017 225995179.1 10.85 2.8 

 النررا االحصائية لسنماا ميتلفة واالب ا  المصدر: البنق المرواأ العرايي  المد،ر،ة العامة لرحصاء 

 

ارتفررررررغ بعرررررردها  ررررررال االعررررررماأ الاحرررررررة م ررررررررا  مررررررا ييمترررررره 

تراجررغ بعرردها فرري عرراأ  2012عرراأ ( ميلررمن د،نررار 25425490,7)

ثررررررررم عرررررررراد ليرتفررررررررغ م ررررررررددا  ليصررررررررز الررررررررى  2015و 2014

أمرا بالنسربة ل  رم  2017( مليمن د،نار فري عراأ 225995179,1)

مساهمة االستثمار االجنبي المباشر من الناتا الم لي االجمرالي فررد 

( %6,47هسل متبا،نة  ال مدا الدراسة   ا  اهه وان ،مثز هسبة ) 

اال اهره  2004( فري عراأ %0,9اهيفع بعدها الى ) 2003في عاأ 

( فرري %2,31والررى ) 2009( فرري عرراأ %1,44عرراد ليرتفررغ الررى ) 

وومرررا   2017( فررري عررراأ %2,8ز ا يررررا  الرررى ) ليصررر 2013عررراأ 

 ن(2مم ال في الر ز )

 

 

 االقتصاد العراقيفي  باألسعار الجارية (: يوضح الناتج المحلي االجمالي2الشكل )

 ن باالعتماد على هتائا ال اسبةيالمصدر: اعداد الباحث
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  (:INF) التضخممعدل  ثالثاُ:

،م ننا االستدالل على مؤشر التضيم مرن  رال بيران تعر،ر         

التضيم ا  اهه ،مثز االرتفات المسرتمر فري المسرتم  العراأ لسسرعار 

وبهعا ،م ن دراسة العايرة برين التايرر فري المسرتم  العراأ لسسرعار 

ومسرررتم  التضررريم عرررن  ر،رررق مؤشرررر االريررراأ الرياسرررية ألسرررعار 

حد المؤشراا االساسية في ييا  المستهلق  ان معدل التضيم ،عد أ

 اوبيرر   امستم  االستررار االيتصرادأ ال لري وان لهرعا المؤشرر دور  

فرري عمليررة جررعر االسررتثماراا االجنبيررة حيررث اهرره متررى مررا تررمافر 

االيتصادأ في البيئة االيتصاد،ة للبلد المضري  فرين  لرق  االستررار

لتضرريم سررمف ،ررر غ علررى اسررترداأ االسررتثماراا   ا  ان معرردالا ا

العاليررة تررؤثر ترريثيرا  مباشرررا  فرري سياسرراا التسررعير وح ررم االربرراى 

وبالتالي سمف ،ؤثر  لق على حروة ر و  االممال التي تؤثر فري 

ت الي  االهتاج فيرتفات معردالا التضريم سرتؤدأ الرى فسراد المنراخ 

االستثمارأ أأ أهه من المتميغ حدو  عايرة ع سرية برين معردالا 

ثمار االجنبرري المباشررر   فعلررى أثررر ال رررور التضرريم وح ررم االسررت

االترري شررهدها العررراق  ررال  الثماهينرراا والتسررعيناا مررن الررررن  مررد 

الما رري ورران هنرراا أرتفررات مسررتمر فرري المسررتم  العرراأ لسسررعار 

المستهلق وبمعدالا همم متبا،نة وان هعا المايغ لم ،يتل  وثيرا  بعد 

 رمل الررماا الم تلرة واههيار النظاأ السرابق ود 6/4/2003أحدا  

االى االرا ي العرايية   فررد شرهدا تلرق ال ارتفاعراا مل مظرة  مرد 

 ( 3في ال دول ) مم ال وما   ومستمرا في المستم  العاأ لسسعار

 

 (1988يبين الرقم القياسي ألسعار المستهلك )سنة االساس : (3جدول )

 معدل النمو التضخم الرقم القياسي ألسعار المستهلكInf السنة

2003 181301.7 ____ 

2004 230184.1 26.9 

2005 315259.01 36.95 

2006 483074.4 53.2 

2007 632029.8 30.8 

2008 648891.2 2.7 

2009 630713.1 (2.8) 

2010 646480.9 2.4 

2011 690248.7 6.7 

2012 724723.8 4.99 

2013 771106.12 6.39 

2014 783443.8 1.59 

2015 794412.01 1.39 

2016 797589.65 0.39 

2017 813541.4 1.99 

 النررا االحصائية لسنماا ميتلفة واالب ا  المصدر: البنق المرواأ العرايي  المد،ر،ة العامة لرحصاء 

 

( مليرمن د،نرار فري عراأ 181301,7)ان مستم  االسعار ارتفغ من 

اال اهره شرهد  2008( ميلمن د،نار في عراأ 648891,2الى ) 2003

( مليرررمن د،نرررار 630713,1)بعرررد بلررر   2009اهيفا رررا  فررري عررراأ 

( ثرم مرا لبرث ان ارتفرغ م رددا   رال %2,8وبمعدل همم سالل بل  )

( مليررمن د،نررار فرري عرراأ 724723,8حرررة ليصررز الررى )السررنماا الا

وومررا   2017( مليررمن د،نررار فرري عرراأ 813541,4)والررى  2012

 ن(3مم ال في الر ز )
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 في االقتصاد العراقي التضخم((: يوضح المستوى العام لألسعار )3الشكل )

 ال اسبةن باالعتماد على هتائا يالمصدر: اعداد الباحث

 

  (:EXC) السوق( )سعر سعر الصرف الحقيقي رابعاً:

،عد مؤشر سعر الصرف احد اهرم المظراهر االساسرية فري      

ييرررا  مسرررتم  االسرررتررار االيتصرررادأ ال لررري للبلرررد   ا  ان 

مصردر  ،عرد  االرتفات في تعبعر سعر الصرف للعملرة الم ليرة 

من مصادر عدأ االستررار االيتصادأ والرعأ لره االثرر  رئي 

البال  في ترليرز ح رم االسرتثماراا   فلررد وران لصردور يراهمن 

البنق المرواأ العرايري ال د،رد واليرا  باسرتيداأ المرااداا 

اليممية في عملية بيغ وشراء العملرة االجنبيرة بهردف السرييرا 

ليررز ح ررم علررى ح ررم المعرررول النررردأ  االثررر البررال  فرري تر

الترلبرراا الترري ترررهدها ييمررة الررد،نار العرايرري مرابررز الرردوالر 

( هرر  ان هنراا 4االمر، ي   فمن  ال متابعة ال دول ريم )

و  2003اهيفررال وبيررر فرري سررعر الصرررف مررا بررين عررامي 

اهيفرع  2003( فري عراأ 1936فبعد ان وان ،ساوأ ) 2004

لرر  وبمعرردل همررم سررالل الميررز ب 2004( فرري عرراأ 1453الررى )

( و لق ،عمد الى الثرة المنبعثة من يبز افراد الم تمرغ 24,95)

 بصرفتهاللعملة ال د،ردا والا،رادا فري ح رم اليلرل عليهرا علرى 

للريمة   اال ان هرعا التراجرغ لرم ،سرتمر  رم،ا  فررد شرهد  امياه  

ارتفاعرررا  وبنسرررل بسررريية علرررى اثرررر  2006   2005عرررامي 

الترردهمراا االمنيررة الترري شررهدها الررباد   ول ررن عرراد ليسرر ز 

معدالا همم سالبة  ال االعماأ الثاثة الاحررة م رررا  معردل 

بلرر   بعرد ان 2007( فري عراأ %14,1همرم سرالل الميرز بلرر  ) 

سرررعر صررررف الرررد،نار العرايرررري مرابرررز الررردوالر االمر، رررري 

( على اثر ت سين السياساا النرد،ة الميبرة يبرز البنرق 1267)

 ن(4ووما مم ال في ال دول )  المرواأ للد،نار العرايي

 

 )الموازي(يبين سعر الصرف الحقيقي  (:4)جدول 

 معدل النمو سعر الصرف الحقيقيExc السنة

2003 1936 ____ 

2004 1453 (6.25) 

2005 1472 16.66 

2006 1475 128.57 

2007 1267 25 

2008 1203 (16) 

2009 1182 (47.61) 

2010 1186 (28.4) 

2011 1196 (4.6) 

2012 1233 3.16 
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2013 1232 (1.61) 

2014 1244 (1.31) 

2015 1247 6.31 

2016 1275 (17.18) 

2017 1258 (24.52) 

 النررا االحصائية لسنماا ميتلفة واالب ا  المد،ر،ة العامة لرحصاء  العرايي المصدر: البنق المرواأ 

( فري 1233لي رق ييمة تبادليرة بلارا ) 2009ارتفغ م ددا  في عاأ 

 2015( في عاأ 1247( ثم الى )%3,16)وبمعدل همم  2012عاأ 

الرومد االيتصرادأ الري شرهد  الرباد فري اغلرل الرياعراا  أثرعلى 

االيتصاد،ة بسبل االممة المالية واالو ات االمنية المترد،ة والاير 

مسررتررا وفرري مررردمتها ال رررر علررى االرهررار واهيرراق عمليرراا 

 ( 1285الرى )ليصرز  2017اال اهه عاد للتراجغ في عراأ  الت ر،ر 

 (4ووما مم ال في الر ز )

 

 

 (: يوضح سعر الصرف الحقيقي للدينار العراقي مقابل الدوالر االمريكي4الشكل )

 باالعتماد على هتائا ال اسبةن يالمصدر: اعداد الباحث

 

: االثر القياسي للمتغيرات االقتصادية في جذب بحث الخامسالم

 االستثمار االجنبي المباشر

همم ج االه دار الييي الرد تم استعمال  أوالً : توصيف االنموذج :

المتعدد و لق من أجز بيان تريثير بعرع المتايرراا االيتصراد،ة فري 

همرم ج المتايرراا جعر االستثمار االجنبري المباشرر حيرث ،ضرم اال

برالمتايراا االيتصراد،ة )النراتا الم لري  ة  االيتصاد،ة المسترلة متمثل

اإلجمالي  سعر الصرف ال ريري  معدل التضيم( والرعأ لهرا تريثير 

علررى المتايررر االيتصررادأ التررابغ )االسررتثمار االجنبرري المباشررر( فرري 

 15( والتررري تمثرررز 2017-2003 رررال المررردا )االيتصررراد العرررراق 

،ر وترم تررد SPSSمراهدا  ويد تم االسرتعاهة بالبرهراما اإلحصرائي 

  -:ةالتاليالنمم ج حسل المعادلة 

 eiinf +  3+ b exc 2GDP+ b 1+ b 0Fdi = b

……………. (1)   

( النرررراتا Gdp( تمثررررز االسررررتثمار االجنبرررري المباشررررر  )fdiأن ) ا 

( معرردل inf( سررعر الصرررف ال ريررري  )excاإلجمررالي  )الم لرري 

( المعلمرررراا الميلررررمر 1b 2b 3bالثابررررا  )ال ررررد ( 0b  )التضرررريم

( تمثرررررز السرررررنماا iالعررررررمائي  )ود الييررررري حرررررد( eiتررررررد،رها  )

  نن('ن3'2'1)

قياس أثر المتغيرات االقتصادية في جذب االستثمار االجنبي  ثانياً:

 المباشر:

همررم ج الرياسرري اإلحصررائية لمعررالم االبعررد أن تررم اد ررال البياهرراا 

والمتمثلرررة ببياهررراا االسرررتثمار االجنبررري المباشرررر والنررراتا الم لررري 

تم ال صمل على  وسعر الصرف ال ريري ومعدل التضيم اإلجمالي

 ن(5ووما مم ال في ال دول )  يةتالنتائا اآل
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 المتغيرات االقتصادية واالستثمار االجنبي المباشريبين نتائج اختبار العالقة بين  (:5جدول )

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .838a .702 .620 1380342.43139 

a. Predictors: (Constant)  Exe  GDP  INF 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 49267675888386.586 3 16422558629462.195 8.619 .003b 

Residual 20958797506909.473 11 1905345227900.861   

Total 70226473395296.060 14    

a. Dependent Variable: FDI 

b. Predictors: (Constant)  Exe  GDP  INF 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t 
Sig. 

B Std. Error Beta  

1 

(Constant) -2603459.540- 6068491.430  -.429- .676 

GDP .032 .011 1.138 2.920 .014 

INF -2.812- 5.143 -.264- -.547- .595 

Exe 1319.260 3272.248 .116 .403 .695 

a. Dependent Variable: FDI 

 ن من ت ليز البياهاايالباحثاعداد المصدر: 

ال رردول أعررا  ،احررع أن معامررز  البياهرراا الررماردا فرري مررن  ررال

بررين المتايررراا المسررترلة هرردف الدراسررة )النرراتا  [ ( 2Rاالرتبررا  ) 

الم لررري اإلجمرررالي   التضررريم   سرررعر الصررررف( والمتايرررر الترررابغ 

%(  والمتبرري 70،فسرر مرا هسربته )   ])االستثمار االجنبي المباشر(

والتري  همرم جأ ر  غير دا لرة فري اال ،عمد  لى متايراا وعمامز

وعلرررى عمليرررة جرررعر االسرررتثمار االجنبررري  تعمرررز علرررى التررريثير فيررره

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Exe، GDP، INFb . Enter 

a. Dependent Variable: FDI 

b. All requested variables entered. 
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 Std. Error of theالمباشررر  امررا بالنسرربة ل رردود الييرري )

Estimate1380342.43139همم ج و ز فرد بل  مرا ييمتره )( لا 

وب رررردود ثرررررة )  ( 8.619الم سررررمبة ) (F)(   ومررررا بلاررررا ييمررررة 

همم ج وبالتالي هربز الفر ية هم ما ،رير الى معنم،ة اال( و0.003

همم ج الصفر،ة وهرفع الفر ية البد،لة  وما هاحع  من  ال اال

( GDPأن هنررراا عايرررة  رد،رررة برررين النررراتا الم لررري االجمرررالي ) 

ا  ان مرغ م،رادا النراتا الم لري  (Fdi) واالستثمار االجنبي المباشرر

لا،ررادا فرري جررعر االسررتثماراا اإلجمررالي فررإن  لررق سرريؤدأ  لررى ا

( 0.032مرررا مرررردار  )  GDPBاالجنبيرررة المباشررررا فررررد بلارررا ييمرررة 

( ممرا 0.014( وب ردود ثررة ) 2.920( الم سرمبة )(Tوبلاا ييمة 

  امرا (  (0.05،رير الى معنم،تهرا ومههرا ايرز مرن مسرتم  المعنم،رة

فاهره ،ررتب  بعايرة ع سرية مرغ االسرتثمار  ( INFبالنسبة للتضريم )

االجنبي المباشر فعند ارتفات حاالا التضيم فرإن  لرق سريؤدأ  لرى 

االهيفال في رغبة االفراد ه م االستثمار االجنبي وبالتالي الترليز 

مررن جررعر االسررتثماراا االجنبيررة المباشرررا للررباد فرررد بلاررا ييمررة 

INFB  ( اما ييمرة  -2.812)  ما مردار)Tفررد بلارا  ( الم سرمبة(-

( وهررم مررا ،مثررز اوبررر مررن مسررتم  0.595( وب رردود ثرررة ) 0.547

امرا بالنسربة لسرعر   ( وبالترالي فهري غيرر معنم،رة  (0.05المعنم،رة 

فررناحع ارتبا رره بعايررة  رد،ررة مررغ االسررتثمار  (Exe) الصرررف

االجنبري المباشرر فعنرد ارتفرات سرعر الصررف  فرإن  لرق ،رؤدأ  لررى 

ة االفراد ه م االستثمار االجنبي وبالترالي الا،رادا فري م،ادا في رغب

مرا  ExeBجعر االستثماراا االجنبية المباشرا  للبلد فرد بلارا ييمرة 

(   0.403( الم سررمبة )(T( وبلاررا ييمررة   1319.260مررردار  ) 

 والتي ترير الى عدأ المعنم،ة ومهها اوبر من( 0.695وب دود ثرة )

همررم ج ومررا ،م ننررا مررن  ررال هررعا اال  (  (0.05مسررتم  المعنم،ررة 

  الرياسرري ان هاحررع معامررز االهترررار لاسررتثمار االجنبرري المباشررر

 : (5مم ال في الر ز )ووما 

 

 يوضح معامل االنتشار لالستثمار االجنبي المباشر (:5شكل )ال

 ال اسبةباالعتماد على الت ليز ن يالمصدر: اعداد الباحث

 

 المبحث الخامس: االستنتاجات والتوصيات

  :االستنتاجات

االيتصرراد العرايرري ،عرراهي مررن هرررص حرراد فرري مصررادر التمم،ررز  ن1

ألغرال التنمية لعا ،عد االسرتثمار االجنبري المباشرر واحرد مرن 

 أهم المصادر حيث ،مثز أحد مصادر التمم،ز اليارجي 

االستثمار االجنبي المباشر ،عد ساى  و حد،ن يد ، رمن سربل  ن2

لعراييرز للنهمل بمايغ االيتصاد العرايي أو سبل في و رغ ا

على  ثر  ساءا اسرتيداأ و هرراء العررمد عنردما ت رمن فري غيرر 

 الصالال العاأن  

،رررتب  النرراتا الم لرري اإلجمررالي باالسررتثمار االجنبرري المباشررر  ن3

بعايرة  رد،ررة حيررث أن لره أثررر فرري جرعر االسررتثمار االجنبرري 

في ييا  ح م السمق  ف لما وبر  االمباشر على اعتبار  مؤشر  

  لق جا با   لى ما،د من االستثماراانح م السمق وان 

،ررررتب  معررردل التضررريم بعايرررة ع سرررية مرررغ ح رررم االسرررتثمار  ن4

االجنبي المباشر فمغ ارتفات معدالا التضريم فرإن  لرق ،تررا 
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أثر مباشر على سياساا التسعير وح م االرباى والتي سرتؤثر 

فرري حروررة ر و  األمررمال والترري تررؤثر فرري ت ررالي  اإلهترراج 

عنرد ارتفرات معردالا التضريم سريعمز  لرق علرى وبالتالي فإهه 

 فساد مناخ االستثمارن

عدأ اسرتررار سرعر الصررف ،عرد أحرد أسربار عردأ االسرتررار  ن5

االيتصررراد والرررعأ ومرررا أشررررها  ليررره مسررربرا     ،رررؤثر فررري ح رررم 

االسررتثمار االجنبرري المباشررر  لررعا ورران لصرردور يرراهمن البنررق 

اليممية االثر المرواأ العرايي ال د،د بيصم  مااد العملة 

 البال  في ترليز ح م الترلباا في ييمة الد،نار مرابز الدوالرن

للعايرررة برررين االسرررتثمار األجنبررري   2Rشررر ز معامرررز الت د،رررد  ن6

 % ن 70المباشر والمتايراا المسترلة هدف الدراسة ما هسبته 

 :التوصيات

علرررى االيتصررراد العرايررري أن ،سرررتاز الماا،رررا المت رررررة مرررن  ن1

االسررتثمار االجنبرري المباشررر مررن  ررال وسررر حرراجا اليررمف 

والرلق والعالة واالهريات عن التيمراا التي ،ررهدها العرالم 

 وال سيما الت نملمجية منهان 

البرررد مرررن و رررغ آليرررة  صررربة وسرررن الررررماهين والتررررر،عاا  ن2

ظم وتررر يغ الررررواا األجنبيررة االيتصرراد،ة واألمنيررة الترري تررن

في مسيلة االستثمار و د ال ر و  األممال وامالرة العمائرق 

والعراييررز الترري تررر  حررائا أمرراأ اسررترداأ االسررتثمار االجنبرري 

 المباشرن 

بالنسرربة للبلرردان الناميررة عامررة والعررراقس  اصررة فيمررا ،تعلررق   ن3

بمسرريلة الررررواا االجنبيررة فعلررى الرردول ت نررل سياسررة ترررا 

 ةبصرمرا ههائير اعلى أشد  أو سياسة تروه مالر   ار مفتمح  البا

اأ م اولررة التمييررا بررين األهرررية االيتصرراد،ة الترري تتيلررل 

اسرررترداأ للمسرررتثمر،ن األجاهرررل وتررررد،م المنررراخ المائرررم لهرررم 

واالبتعررراد عرررن األهررررية االيتصررراد،ة التررري ،م رررن تاييتهرررا 

 باالستثمار الم لين 

الناميررة المتردمررة ومررن بررين  لررق السررتفادا مررن ت ررارر الرردول ا ن4

ت ربترري اإلمرراراا العربيررة المت رردا وسررناافمرا فرري اسررتثمار 

الممارد المعيلة دا ز البلد وت ريق الم اسل المالية وت سين 

منرراخ األعمرررال عررن  ر،رررق تفعيررز دور االسرررتثمار األجنبررري 

 المباشرن

 

 المصادر

نميرة (   " هظر،راا وسياسراا الت2008صفما يابز  م مد  ) [1]

 االيتصاد،ة "  دار المفاء لليباعة والنرر  مصرن

(   " االسرررررتثمار االجنبررررري 1998عبررررد ال سرررررن  صررررراى   ) [2]

المسمغاا واال يار"  سلسلة الندواا الف ر،ة بيا ال  مرة  

 مصر

االعمررال  (   " ايتصرراد،اا2001ابررم ي رر   عبررد السرراأ   ) [3] 

واالسررررتثمار الرررردولي "  ميبعررررة االشررررعات الفنيررررة   مصررررر  

 االس ندر،ةن

(   " سياسررررراا العايررررراا 1987سررررربيرو, جرررررمن ادوررررران   ) [4]

 االيتصاد،ة "  ترجمة  الد ياسم   االردنن

(   " أثررر الصررادراا علررى ترردفق 2007عمررر   دهيررا أحمررد   ) [5]

ترارا "   م لرة االستثمار االجنبي المباشر فري دول عربيرة مي

  جامعرررة الممصرررز    2 العررردد  13تنميرررة الرافرررد،ن   الم لرررد 

 العراقن

(   " 2008اليارجررررررري   داود سرررررررلمأ عبرررررررد ال سرررررررين   ) [6]

اليصيصررة فرري البلرردان الناميررة بررين متيلبرراا التنميررة ودوافررغ 

االسرررتثمار االجنبررري المباشرررر مرررغ اشرررارا  اصرررة للعرررراق"   

جامعة ال مفة   وليرة االدارا  ا روحة في العلمأ االيتصاد،ة  

 وااليتصادن  

(   " االسررررتثمار والعمملررررة"   دار 2000عمررررر   حسررررين   ) [7]

 ال تار ال د،ث   الراهرا   مصرن

(  " تريرررريم اهمررررال البنررررما 2011الررررد،ن   ) ي،عرررررمر  م يرررر [8]

 االستثمار،ة "  دار النفائ   اليبعة االولى  االردنن

(   " أمرررن االسرررتثمار"   2009)اليضررررأ   م سرررن أحمرررد    [9]

 ميبعة ا،تراا لليابعة والنرر  الراهران

(   " ايتصراد،اا االعمررال 2001ابرم ي ر    عبررد السراأ   ) [10]

واالسرررتثمار الررردولي "   ميبعرررة االشرررعات الفنيرررة   مصرررر   

 االس ندر،ةن

ر و  االممال  (   " تدفق2001ال نابي   هيز ع مي   ) [11]

االجنبية الياصة الى البلدان النامية واثارها المتميعة "   

   28م لة العلمأ االيتصاد،ة واالدار،ة   الم لد الثامن   العدد

 جامعة باداد   ولية االدارا وااليتصادن
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