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 الخالصة

اهتمام كبير في قطاع االستثمار من وهناك البلدان النامية عموما والعراق خصوصا  معرفة حاجةتهدف الدراسة  

المسااتدامةو وهو ما   اام المساااولية امام صااارم الارار من اجل اجل دعم النمو االقتصااادو وتمو ل خطا التنمية 

ن االختال في هيكل الناتج إص االقتصاااد الميليو  ة بيئة مناساابة لرواا االسااتثمار وارساايابي بما  ا م خصااائتهي

مشااكلة البيا ان االسااتثمار االجنبي المبا اار وفي العراق بياجة الى اسااتثمار اجنبي مبا اار من اجل تصااييييو 

فرضااية البيا ان دعم وفي العراق واجي تيد ات ميلية وخارجية تسااببب ب ااعث ته ير  في النمو االقتصااادوو 

منهجية البيا تم اساااات دام واالسااااتثمار االجنبي المبا اااار نر اا امنا لتصاااايي  اختال هيكل الناتج في العراق  

اتج الميلي كممثل عن االسااتثمار االجنبي ما اار صااافي التدفاات الداخلة من االسااتثمار االجنبي المبا اار الى الن

منهجية التكامل -المبا ااااارو وما ااااار النمو االقتصاااااادو وبيان اال ر المطلوا باعتماد منهج الايا  االقتصاااااادو 

توصاااال البيا الى عدم معنو ة ته ير االسااااتثمار امجنبي المبا اااار في النمو و(  2018-2004المشااااترك للمد   

بههمية تبني اساااتراتيجية  ونحثالظروف االقتصااااد ة  ير المساااتار و لوصاااى الباالقتصاااادو في العراق بساااب  ا

 .ن لساسي في بناء االقتصاد العراقيكاستثمار ة لألجل الطو ل تهخذ بعين االعتبار االستثمار امجنبي المبا ر كر

 

 االستثمار امجنبي المبا رو النمو االقتصادوو منهجية التكامل المشتركو التنمية المستدامة الكلمات المفتاحية:

 

 

Role of Foreign Direct Investment in Economic Growth and Sustainable 

Development in Iraq 
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Assist. Prof. Dr. Hamdyai Shaker Muslim 3 

 

Abstract 

The study aims to know the need of developing countries in general and Iraq in 

particular, a great interest in the investment sector in order to support economic growth 

and finance sustainable development plans, which puts the responsibility in front of the 

decision maker in order to create an appropriate environment for the promotion and 

flow of investment in a manner that suits the characteristics of the local economy, that 

the imbalance in the structure of the output In Iraq, foreign direct investment is needed 

in order to correct it. The research problem is that foreign direct investment in Iraq 

faced local and external challenges that caused its weak impact on economic growth. 

The research hypothesis is that supporting foreign direct investment is a safe way to 

correct the imbalance of the output structure in Iraq. Research methodology the net 

inflows from direct foreign investment to the domestic product were used as a 

representative of foreign direct investment, the economic growth index and the 

statement of the required impact by adopting the economic measurement approach - 

the joint integration methodology for the period (2004-2018). The research concluded 

that the impact of foreign direct investment on economic growth in Iraq is not 

significant due to the unstable economic conditions. The research recommended the 

importance of adopting a long-term investment strategy that takes into account foreign 

direct investment as a cornerstone in building the Iraqi economy   
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 : المقدمة

كافة على االساااتثمار في اقتصاااادات العالم  الموضاااوع  رك ان هذا 

من اجل بناء قاعد  اقتصااااااااد ة قو ةو تتمكن من مواجهة اال مات 

واالضااااااطرابات االقتصاااااااد ةو اا  عد االسااااااتثمار المتغير امكثر 

اضااطرابا من بين متغيرات االقتصاااد الكليو لكوري  تيساا  بشااكل 

كبير بالتوقعات والمناخ االساااتثمارو والتطلعات الساااياساااية والبنية 

اد الميلي  لذلك  عطي صااناع الارار االقتصاااد ة داخل حي  االقتصاا

لهمية اسااتثنا ية لهذا العنصاار االقتصااادو الييوو الكبيرو من خالي 

سات االقتصاد ة التي تعالج مشكلة البطالة واليد  سيا  جرو رسم ال

ماليمن الفارو ف ااااااا عن   اد  التراكم  يد الثروات  الرلساااااا وتول

 .مالالاادر  على دعم امرشطة اإلرتاجية وبيئة االع

 

 : أهمية البحث

تعااااري االقتصااااااااادات الناااامياااة ومن ضاااااامنهم العراق من تااادري 

االساااتثمارات الميلية وامجنبية مما  تساااب  بمشاااكلة ضاااعث البنى 

االرتكا  ة والمشار م الداعمة للتنمية المستدامةو لذلك تسعى العد د 

من الدراساااات تساااليا ال اااوء على لهمية دور االساااتثمار امجنبي 

 في تع    بنية االقتصاد الكلي المبا ر 

 

 :مشكلة البحث

ان االسااااااتثمار االجنبي المبا اااااار في العراق واجي تيد ات ميلية 

في النمو االقتصاااااادوو ومن  م  ته ير وخارجية تساااااببب ب اااااعث 

تدهور الادر  على تنفيذ المشاااااااار م االقتصااااااااد ة الميف   للتنمية 

 المستدامة 

 

 :فرضية البحث

رضااااااية االتية   ان دعم االسااااااتثمار االجنبي  نطلق البيا من الف

 المبا ر نر اا امنا لتصيي  اختال هيكل الناتج في العراق((  

 :هدف البحث

االساتثمار امجنبي المبا ار في النمو  ته ير ساعى البيا الى معرفة 

االقتصااادو في العراق باساات دام لساالوا التكامل المشااترك وتطبيق 

 ( ARDLرمواا  

 

 :منهجية البحث

اعتمد الباحثان على امساااااالوا االسااااااتنباني من اجل تيليل دور 

االستثمار امجنبي المبا ر في النمو االقتصادو والتنمية المستدامةو 

باالسااااااتناد الى المراجم والبيارات والتاار ر اات الصاااااالةو وقد تم 

اساااات دام ما اااار صااااافي التدفاات الداخلة من االسااااتثمار االجنبي 

الميلي كممثل عن االسااتثمار االجنبي المبا اارو  المبا اار الى الناتج

باعتماد منهج  يان اال ر المطلوا  وما اااااار النمو االقتصاااااااادو وب

يا  االقتصاااااااادو  مد   -الا مل المشااااااترك لل كا -2004منهجية الت

2018 ) 

 

المطلببا األو : االسببببببتثمببار األجنبي المببباشببببببر ودور  في النمو 

 االقتصاد والتنمية المستدامة مدخل مفاهيمي

( االسااتثمار امجنبي المبا اار على اري UNCTAD عرف           

الثابتة في بلدان معينة((  الرلسااااااماليةللموجودات  لجنبي  توظيث 

 لجنبي( باري   رشاان اقتصاادو من قبل مساتثمر WTOكما تعرفي  

  ان على الماسااسااة [1] باصااد إدار  لصااول إرتاجية في بلد اخر((

منفرد  عن  بإمكارياتامجنبي ان تتمي   الراعية والجاابة لاستثمار

باقي الماساساات المنافساةو ف اا عن مادر  المساتثمر امجنبي من 

و كمااا ان الموقم لمثاالإدار  الموارد في بلااد الم اااااايث على ريو 

الجغرافي  ساااهم في رجال المشاااروع والوصاااول الى الهدف   مكن 

في المبا اااارو وكما موضاااا  تل يص ميددات االسااااتثمار امجنبي 

 :(1الشكل  

 

 

 

 

 

 

 (: يوضح محددات االستثمار األجنبي المباشر1الشكل )

Source: [2]  
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ميددات لساااسااية لجذا االسااتثمار  ةلربع( هنالك 1بيساا  الشااكل  

 امجنبي المبا ر وهي:

فاا في امسااااااواق الميددات -1 ادر  على الن االقتصااااااااد ة: مثل ال

الاادوليااةو معاادالت النمو الكليااةو حجم السااااااوقو العمااالااةو راادر  

 الموارد االقتصاد ة و يرها 

اسااتارار المناخ االسااتثمارو:  شاامل اليياد السااياساايو قلة الفساااد -2

 المالي واإلداروو اليواف  االستثمار ة و يرها 

الساااياساااات االساااتثمار ة: وتشااامل ر بة صاااناع الارار بتطو ر -3

االسااتارار السااياسااي واالجتماعي واالقتصااادوو واالسااتثماراتو 

 الاوارين والتشر عات الميف   لاستثمار و يرها 

البنى االرتكا  ة: وتشاامل مدت تطور  اابكات الطرق والجسااور -4

 والكهرباء والماء والنال والمواصات و يرها 

االستثمار امجنبي المبا ر  وفر مجموعة من ال صا ص  مكن ان 

 [3] :باآلتياجمالها 

 مصدر  ابب وامن لتمو ل امرشطة اإلرتاجية والصناعية  -ل

نر اة الرسياا التكنولوجيا والطرق المتادمة في فنون  لف ل -ا

 اإلرتاا 

  فض معدالت البطالة و فت  لساااواق جد د  و   د من المي    -ت

 والتصد ر ة للبلد الم يث التنافسية 

  اد  المادر  االقتصاااااد ة وإدار  الموارد االقتصاااااد ة بكفاء   -ث

 ور اد  بما    د من المكاس  الرسمالية واالقتصاد ة 

دار جدل بين ما د ورافض لاساااااتثمار امجنبي المبا ااااارو اا  رت 

الما دون ان االساااااتثمار امجنبي  دعم التنو م االقتصاااااادو وخطا 

المسااااتدامةو عن نر ق رال المعرفة والتانيات المتطور  الى التنمية 

البلااد الم اااااايثو ف ااااااا عن   اااد  االدخااار والاادخول والتراكم 

 ومن  م النمو االقتصادو  الرلسمالي

في حين  رت المعارضااااون في االسااااتثمار امجنبي مكاساااا  عد د  

لد  للشااااااركات الكبرت الراعية لاسااااااتثمار وبسااااااا رفواها في الب

و والتدخل في صااناعة السااياسااات االقتصاااد ةو مما  ترك الم اايث

هذا الموضوع  تيدد وفق العاقات االقتصاد ة والترتيبات اإلقليمية 

وحاجة االقتصاااد الميلي لتلك االسااتثماراتو لكورها تياق وفورات 

داخلية وخارجية لاقتصاادات الناميةو وهي فر  اساتثمار ة تادو 

وو و مكن البلد من تمو ل المشاااار م الى النهوض بالواقم االقتصااااد

  [4]  التنمو ة المستدامة في االجل الطو ل

 

المطلا الثاني: العالقة بين االستثمار األجنبي المباشر والنمو 

 االقتصادي في العراق

رسابة صاافي التدفاات الداخلة من االساتثمار امجنبي  بتراوح       

 لحدهماالمبا ر الى الناتج في العراق خال مد  الدراسة بين مد ينو 

وعلى الر م من ميدود تي  2012لغا ة عام  2004موج  بدء عام 

بين   لنااااتج عاااام 59 0اا تراول  و لدريكياااد  2006%( من ا

وقااد ارسااااااااابااب  كيااد اعلى  2012( من الناااتج عااام %56 1و 

االسااااااتثمارات اات الم انر العالية في هذ  المد  تيد دا حيا كان 

 واجي العراق مشاكل سياسية وامنية خطير  تمثلب بظاهر  التهجير 

وت ر   الممتلكات العامة وال اصااااااةو لذا فان تلك االسااااااتثمارات 

كارب بالغال  تيظى بيما ة خاصاااة كلفب الدولة الكثير على الر م 

 تها في بعض المجاالت الييو ة مثل االسااااااتثمارات في من ميدود

( %34 4-حاول النفا  اما المدت الثاري فاد كان سااالبا تراول بين  

عام  ناتج  عام %1-و و لدريكيد  2014من ال ناتج   2013( من ال

كياد اعلى  وهاذا  اكاد اهماال ملث االسااااااتثماار في العراق حياا 

غيلي دون االستثمارو من التش باإلرفاقارص  اهتمام صارم الارار 

اجل تيايق العوا د السهلة والسر عة واكتساا رضى ما دو الن   

السااياساايةو وان ارتشااار الفساااد اإلدارو والمالي وضااعث التصاانيث 

البنى التيتية والتدخات  وتهكلاال تماري في المصااااااارف العراقية 

السياسية في الشهن االقتصادو عوامل ساعدت على نرد االستثمار 

الشكل كما موض  في  امجنبي المبا ر في العراق خال هذ  المد  

 2:) 

 

 

 

 

 

( 2018-2004(: يوضح نسبة صافي التدفقات الداخلة من االستثمار األجنبي المباشر الى الناتج المحلي في العراق خال  المدة )2الشكل )

)%( 
Source: [5] 
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 (:1وكما موض  في الجدول  

( 2018-2004(: يبين نسبة صافي التدفقات الداخلة من االستثمار األجنبي المباشر الى الناتج المحلي في العراق خال  المدة )1الجدو  )

)%( 

 السنوات
نسبة صافي التدفقات الداخلة من االستثمار 

 األجنبي المباشر الى الناتج المحلي
 السنوات

التدفقات الداخلة من االستثمار نسبة صافي 

 األجنبي المباشر الى الناتج المحلي

2004 0.82 2012 1.56 

2005 1.03 2013 -1 

2006 0.59 2014 -4.34 

2007 1.09 2015 -4.27 

2008 1.41 2016 -3.58 

2009 1.43 2017 -2.57 

2010 1.01 2018 -2.18 

2011 1.12   

Source: [5] 

 

فاد اساااااتوع   واما النمو االقتصاااااادو فلم  كن هو االخر اوفر حظا

ظروف عدم االسااااااتارار االقتصااااااادو والسااااااياسااااااي واالجتماعي 

( وهذا كان اعلى مساااااتوت %16 54  2004واممنيو فاد بلغ عام 

لي على ا ر بدء اسااااااتئناف تصااااااد ر النفا ال امو وما تلتي المد  فاد 

تال  عند حدود ضاااااياي ليعبر عن مشااااااكل االقتصااااااد الميلية وما 

ة ارفتاحي على العالم بعد ع لة ارهكتي تعرضاااااي اليي من ل مات رتيج

( وهاذا االر فااض %38 1  2007لعااد من ال ماانو فااد بلغ عاام 

جاء رتيجة متراكمة من اإلخفاقات االقتصاااد ة وضااعث السااياسااات 

االقتصاد ة مم مرور اال مة المالية العالميةو كما جاء ار فاض عام 

االقتصااااد ( بساااب  تعرض %7 0اا بلغ النمو االقتصاااادو   2014

الى الهجمات اإلرهابية ول مة النفا العالمية بالت امن من ضااااااعث 

لذو دمر  مالي ا يد من الفسااااااااد اإلدارو وال ية لل اإلجراءات الرقاب

االقتصااااادو   بالشااااهنعاقات اإلرتاا بالكامل والتدخات ال ارجية 

وتوالب اإلخفاقات االقتصااااااد ة وضاااااعث صاااااناع الارار في إدار  

و كما موضاا  في الشااكل %(56 0-  2018غ عام االقتصاااد حتى بل

 3 ) 

 

  )2004-2018(%) ((: يوضح معد  النمو االقتصادي في العراق للمدة3الشكل )

Source: [6]. 

 (:2وكما موض  في الجدول  
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 الجدو  )2(: يبين معد  النمو االقتصادي في العراق للمدة )2004-2018( )%(

 معد  النمو االقتصادي السنوات معد  النمو االقتصادي السنوات

2004 54.16 2012 13.94 

2005 4.4 2013 7.6 

2006 10.16 2014 0.7 

2007 1.38 2015 2.48 

2008 8.23 2016 15.21 

2009 3.38 2017 -2.49 

2010 6.4 2018 -0.56 

2011 7.55   

Source: [6] 

فولر الموساااااام( -ن اختبااار االسااااااتارار ااة  د كيإلى ل شااااااير و   

لمتغيرات رمواا البيا كارب مستار  عند المستوت بالنسبة لمتغير 

( عند صااايغتي اليد الثابب مم االتجا  ال مني Yللنمو االقتصاااادو  

بب عند مسااااااتوت معنو ة بلغ   ثا يد ال (  ولكن %1وعدم وجود ال

سلة ال منية لمتغير رسبة صافي التدفاات الداخلة من االستثمار  سل ال

 الصااايغبامجنبي المبا ااار الى الناتج لم تكن مساااتار  عند المساااتوت 

ستارت عند صيغة عدم و لذلك تم اجراء الفرق امول لهاو كافة وقد ا

بب عند مسااااااتوت معنو ة بلغ   ثا يد ال فان %1وجود ال لك  (و وبذ

متغيرات النمواا لصاااابيب مسااااتار  لذا ررفض فرض العدم ورابل 

و كما موض  (ARDLالفرض البد لو مما  مهد الست دام رمواا  

 ( 3في الجدول  

 

 فولر الموسع(-اختبار االستقرارية )اختبار ديكيبين ي(: 3جدو  )ال

Variables 
Level (prob.) 1 diffr. (prob.) 

Int. Int. & Trend Non Int. Int. & Trend non 

(Y) 0.06 0.0000* 0.0000*    

(X) 0.4 0.2 0.1 0.08 0.3 0.009* 

*= (1%), **= (5%), ***= (10%). 

  رتا ج الياسبة باالعتماد على  باحثينالمصدر: اعداد ال

( الى اجتيا   اليدود الدريا والعليا 2 8 شاااااير اختبار اليدود البالغ  

( مما  اكد وجود عاقة تكامل مشااااترك %1عند مسااااتوت معنو ة  

 ( 4و كما موض  في الجدول  بين متغيرات النمواا

 اختبار الحدود: يبين (4جدو  )ال

F-Bounds Test 
Null Hypothesis: No levels 

relationship 

Test Statistic Value Signif. I (0) I (1) 

   
Asymptotic: 

n=1000 
 

F-statistic 8.278543 10% 2.44 3.28 

K 1 5% 3.15 4.11 

  2.5% 3.88 4.92 

  1% 4.81 6.02 

 باالعتماد على رتا ج الياسبة باحثينالمصدر: لعداد ال

رها إلى ل( %37 0-والبالغة   ال طه شاااااير اختبار معلمة تصااااايي  

معنو ة وسالبة ما  عني ان هنالك سرعة تكييث االريرافات قصير  

و كما موض  المستال باتجا  المتغير التابماالجل تنطلق من المتغير 

 ( 5في الجدول  
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 الخطأاختبار معلمة تصحيح : يبين (5جدو  )ال

ECM Regression 

Case 1: No Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D (Y (-1)) -1.056278 0.226157 -4.670558 0.0429 

D (Y (-2)) 0.226715 0.197086 1.150331 0.3690 

D (Y (-3)) 0.231787 0.065156 3.557397 0.0707 

D(X) 2.174289 0.737487 2.948242 0.0984 

D (X (-1)) -1.558971 1.288152 -1.210239 0.3498 

D (X (-2)) -7.231324 0.879996 -8.217450 0.0145 

D (X (-3)) -6.936168 2.417460 -2.869197 0.1030 

CointEq (-1) * -0.378349 0.075920 -4.983536 0.0380 

R-squared 0.985388 Mean dependent var -0.176364 

Adjusted R-squared 0.951293 S.D. dependent var 8.315165 

S.E. of regression 1.835137 Akaike info criterion 4.207378 

Sum squared resid 10.10319 Schwarz criterion 4.496756 

Log likelihood -15.14058 Hannan-Quinn criter. 4.024965 

Durbin-Watson stat 2.317201    

 

 باالعتماد على رتا ج الياسبة باحثينعداد الإالمصدر: 

اختبار معلمات نو لة االجل الى ان رسااااابة صاااااافي  انكما  شاااااير 

التدفاات الداخلة من االسااااتثمار امجنبي المبا اااار الى الناتج لم تكن 

االسااااااتثمار امجنبي  ته يرمعنو ة في الايمة الياليةو ما  عني عدم 

في المد  الياليةو بساااب   المبا ااار في النمو االقتصاااادو في العراق

وعدم جدوت العد د من المشاااار م  الرلساااماليةضاااعث تلك التدفاات 

االقتصاااااد ة  وان تبانا االسااااتثمار امجنبي المبا اااار لمد  عامين 

( ولكن ا اااااارتي  ير منساااااجمة مم 2 7-بلغ   امعنو     اته ير   مار  

 ( 6و كما موض  في الجدول  منطق النظر ة االقتصاد ة

 

 اختبار معلمات طويلة االجل : يبين(6جدو  )ال

Conditional Error Correction Regression 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

Y (-1) * -0.378349 0.165954 -2.279838 0.1502 

X (-1) 5.841859 1.442789 4.049006 0.0559 

D (Y (-1)) -1.056278 0.290438 -3.636850 0.0680 

D (Y (-2)) 0.226715 0.243420 0.931373 0.4500 

D (Y (-3)) 0.231787 0.082199 2.819817 0.1061 

D(X) 2.174289 0.982859 2.212210 0.1575 

D (X (-1)) -1.558971 1.578865 -0.987400 0.4275 

D (X (-2)) -7.231324 1.080451 -6.692878 0.0216 

D (X (-3)) -6.936168 2.964400 -2.339822 0.1442 

 

 باالعتماد على رتا ج الياسبة باحثينالمصدر: لعداد ال
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رسااابة  ته يرمعنو ة وجود ( الى عدم ARDLرتا ج رمواا   تشاااير

صااافي التدفاات الداخلة من االسااتثمار امجنبي المبا اار الى الناتج 

في النمو االقتصاااادو في العراق خال مد  الدراساااةو وجاءت هذ  

النتيجة بسب  اإلهمال الكبير لملث االستثمار في العراق فلم  ستفد 

العراق من الفوا ض الماااليااة الكبير  من إ رادات بيم النفا ال ااام 

ة الاطاعات اإلرتاجية واالقتصاااااد ةو  ير ان هذ  الفوا ض في تنمي

وت ر    والمالية  جعب على اتساع رطاق الفساد اإلدارو والمالي

وهروا  ووضااااااعث إرتاجية الاطاع اليكومي والممتلكات العامة

وارتفاع فجو  الفار  ووعدم االساااتارار الساااياساااي والاطاع ال ا 

 ( 7جدول  و كما موض  في الوالفوارق المجتمعية

 

 (ARDLنتائج نموذج )يبين (: 7جدو  )ال

Dependent Variable: Y   

Method: ARDL    

Date: 01/21/22   Time: 14:52   

Sample (adjusted): 2008 2018   

Included observations: 11 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): X 

Fixed regressors:   

Number of models evaluated: 20  

Selected Model: ARDL (4, 4)   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 

Y (-1) -0.434627 0.355897 -1.221216 0.3464 

Y (-2) 1.282992 0.304802 4.209270 0.0521 

Y (-3) 0.005073 0.226674 0.022378 0.9842 

Y (-4) -0.231787 0.082199 -2.819817 0.1061 

X 2.174289 0.982859 2.212210 0.1575 

X (-1) 2.108599 1.431454 1.473047 0.2786 

X (-2) -5.672353 1.922850 -2.949973 0.0983 

X (-3) 0.295156 3.169155 0.093134 0.9343 

X (-4) 6.936168 2.964400 2.339822 0.1442 

R-squared 0.968355 Mean dependent var 5.676364 

Adjusted R-squared 0.841777 S.D. dependent var 5.650393 

S.E. of regression 2.247575 Akaike info criterion 4.389196 

Sum squared resid 10.10319 Schwarz criterion 4.714747 

Log likelihood -15.14058 Hannan-Quinn criter. 4.183982 

Durbin-Watson stat 2.317201    

 

 باالعتماد على رتا ج الياسبة باحثينالمصدر: لعداد ال
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بار   بار فشاااااار في اخت ية اخت مال ( Breusch-Godfreyبلغب احت

( ما  عني خلو النمواا من مشااااكلة االرتبان التساااالساااالي ليد 8 0 

العشااااااوا ي  مشااااااكلة االرتبان الذاتي(و كما بلغب احتمالية  ال طه

( ما Breusch-Pagan-Godfrey  )0 3اختبار فشر في اختبار  

 عني خلو النمواا من مشااااااكلة عدم  بات تجار  التبا نو و شااااااير 

( الى التو  م الطبيعي للبواقي في حين Jerque - Beraار  باااخت

ستارار ي( الى CUSUM Squares شير اختبار   و النمواا كلي ا

 ( 8كما موض  في الجدول  

 

 القياسية يبين االختبارات :(8جدو  )ال

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

          
F-statistic 0.035342 Prob. F (1,1) 0.8817 

Obs*R-squared 0.375487 Prob. Chi-Square (1) 0.5400 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

          
F-statistic 5.402963 Prob. F (9,1) 0.3228 

Obs*R-squared 10.77834 Prob. Chi-Square (9) 0.2912 

Scaled explained SS 0.370150 Prob. Chi-Square (9) 1.0000 

 

 باالعتماد على رتا ج الياسبة باحثينالمصدر: لعداد ال

 :(4وكما موض  في الشكل  

 

 

 (: يوضخ االختبارات القياسية4الشكل )

 باالعتماد على رتا ج الياسبة باحثينالمصدر: لعداد ال

 

 االستنتاجات

االستثمار امجنبي المبا ر في النمو االقتصادو  ته يرضعث  -1

بساااب  ضاااعث االساااتثمار الكلي عموما في العراق خال مد  

 البياو بسب  اإلدار  السيئة للموارد االقتصاد ة 

ضااااااعث وتال  النمو االقتصاااااااادو جاء بفعل الظروف  ير  -2

امنيا وسياسيا  عاري المستار  التي عارى منها العراق وال  ال 

 واجتماعيا واقتصاد ا 

ميدود ة االسااااااتمارات امجنبية المبا اااااار  التي ااخب مد ين  -3

خر سااااااال  مما  اكد اهمال واآل وموج  متواضاااااام لحدهما

الارار في العراق خال مد  عنصر االستثمار من قبل صناع 

 البيا 

ها  -4 ية من بيم النفا ال ام وعدم تمو ل مال ياع الفوا ض ال ضاااااا

االستثمارات الياياية تسب  بتدهور النمو االقتصادو وهشا ة 

 الدولة والبنية االقتصاد ة 

 التوصيات 

هتمام صااناع الارار بملث االسااتثمار من اجل تنو م مصااادر ا -1

 والفار في العراق الناتج ومعالجة البطالة 
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اليااد من الفساااااااااد اإلدارو والمااالي من اجاال التهيااه  لجااذا  -2

 االستثمارات امجنبية واإلقليمية والميلية في الباد 

اليد من توساااااام الاطاع العام وإعاد  الدور االقتصااااااادو الى  -3

الاطاع ال ا  من اجل دعم االسااااااتثمار واليد من اال احة 

 ريو الداخل  بإ احةريو ال ارا 

ستثمار ة مستار ا -4 سعي ريو بيئة ا سر  ول  وومصادر تمو ل مي

وتشاااار عات وساااالطة قارون الساااابيل الوحيد لجذا االسااااتثمار 

 امجنبي المبا ر  في العراق من اجل دعم التنمية المستدامة 

 

 المصادر

جاابية البلدان العربية لاسااااااتثمار االجنبي "ساااااافيانو قعلولو  [1]

دراساااة تشااا يصاااية حسااا  ما ااار قيا  ميددات   :المبا ااار

  2017و صندوق الناد العربيو "االستثمار

[2] UNCTAD, 1998, Determinants and Trends: 

Report Investment World. 

االسااتثمار امجنبي المبا اار ول ر  على "معاو ة احمدو حسااينو  [3]

النمو والتكاااماال االقتصااااااااادو بمجل  التعاااون لاادول ال ليج 

مجلة امعمالو  وإدار كلية التجار   -و جامعة ظفار "العربية

  2014المملكة العربية السعود ةو جامعة الملك عبدالع    و 

المبا ااار على  امجنبي االساااتثمارقيا  ل ر "ميمد بنو متع و  [4]

السااااااعود ةو كلية االقتصاااااااد والعلوم  فيالميلى  االسااااااتثمار

إلمام ميمد بن سعـااااـااااـااااود قسم االقتصاد جامعـااااة ا -اإلدار ة 

 الدراسات التجار ة المعاصر  و مجلة الر ـااااضو –اإلسامية 

2019  

[5] International Monetary Fund, International 

Financial Statistics and Balance of Payments 

databases, World Bank, International Debt 

Statistics, and World Bank and OECD GDP 

estimates, 2020, 

[6] World Bank national accounts data, and OECD 

National Accounts data files, 2020. 

 

 

 

364                          (356-364)




