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 المقدمة
ا ألن ههل قألجنازههقمقهه ا قميشهه زا ا قزهها قتبا ههلة ا وتههورا قت هها  ل ق   أوقخهه شهه ا قتصادههلا قميههلم    هه    

ا قم الشه ة  ا  يها قألجنازهصهو  و لريزها  ه  قميتصهل  قتصادهلازا قماومزها  هز ل قت ها  ل ق   قألك ه ايا قمظلب ة 
م هههل او   لرهههل  ههه  قماصهههوت  قتصادهههلازا قماومزههها  هههوق   ههها قمنلصزههها  أدههها المشههه كل  قم ايازههها قمجن هههزا ق ق 

 .قإلرت زاقم لمزا قما وزيزا قو قما وزقزا قو قماكنوموجزا وصاى 

نيلشانل  قمانى قماصازا وقر ل   ل ا  اه قمص وب  إرلاةوقمي قق ك ل بو  ييوة اصلجا قمى    قمقطلرل   وق 
انهههل  واصهههاز   إرههلاة زههه   هها قم شهههل زي قمدهههنلرزا وقماهه  اصاهههل  قمهههى كلمدهههنلرا وقم  قرهها واقهههلاة ك قإلنالجزهها

إتهههل ا قمهههى صطهههلء قمك  اهههل  وقم هههل  نلبزهههت رههها قم ازونزههها وقمايوزتهههل  قماههه  زيهههلن   ن هههل قميههه قق وقتصادهههلا 
قمي قص  اصازاق وانفس قموص  زيلن  ب ق قتصادلا و ا قمفجوة قمكاز ة ازا قإلزه قاق  وقم ده و ل  ورهاة كفلزها 

اخههل ق  م هها قصازلجههل  ر يزهها قمانههل  وقتر ههل  ودههيواا قمصدههول ريههى صهه وي إتههل زا ا ههاب قم ازونزهها قت
وقمشهه وط قم طيواهها  هها قم ا  ههل  قماومزهها و ههل زا اههب ريههى بهه   قمقهه وي  هها  وق هها إتههل زا ومههة زكهها أ ههلة 

ميجههو  قمههى قت هها  ل ق  قميهه قق خزههل  اخهه  ق ق  ههل أ قا انههل  وان زهها ج زههي صطلرلاههه قإلنالجزهها وقمخا زهها  ههو  ق
 ا ماأ زا قمصا قألانى  ا قم وق ا قمت  ا إلرلاة قمانل .قألجناز

 االشكالية -أواًل :

رهلاة انهل   هل ا  اهه قمصه وب  ها قمانهى قماصازها و هاة قمصدهل  و  اة  جهوة     قا إشكلمزا ا وزل قمان زا وق 
وصيا قم اخ ق  طوقل قم اة قم لتزا،    ل  قماخيف ب  إشكلمزا صقزقزا ا    نازجا تنخفلي قماخل قمصقزق 

قا   صيا قت ا  ل ق  قم صيزا ور وف قم  ا    قألجنا  را قماخول قمى قمهاتا نازجها ميهاة ق هاق ق  قموتهي 
و ل زااي هل  مياولقأل ن ، والمالم  أصجلة قمانوت قماومزا را قإلص قي إتل ا إمى تخل ا قم ازونزا قمخل جزا 

 مايوزتل .زا وق ا خا ا قما  

 البحث   أهمية -:ثانياً 

 دلا  قما وزهل قمخهل ج  مي يزها  أبةقم الش  كونه قصا  قألجنا قماص     او  أت ا  ل   أب زااك ا   
وزهه ااط بهه ق قمههاو  اة كلنزهها  قمههاوم وصههل ايههي قم شههلكل قمقطلرزهها متصادههلا  قمههاولقر ههل   إرههلاةقمان زهها و 

ا اة كلنلا ههل قم لمزهها قمتهههخ ا وصهها ا ل ريهههى جيههب قماكنوموجزههل قم اطهههو ة و هها   ههه   قألجنازهههاخههول قمشهه كل  
اخههللقمي ههل  وقمي ههل اتههو  اقلمزهها قميدهه  قمجازههاة واهها زب قمكههوقا  قموطنزهها  قإلاق ةقمصاز هها  هه   قأل ههلمزب وق 
 .و نزل   إاق زل
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 هداف البحثأ -ثالثا:

قم ههههلل قم ههههلا   قههههط اههههل زاتهههه ا نقههههل قماكنوموجزههههل   أس، إ  أنههههه مههههزس قألجناهههه قماي زههههف الت هههها  ل   .1
قمصاز ههها واقلمزههها ر هههل جازهههاة واههها زب قمكهههوقا  قموطنزههها و ههها   ههه   ر هههل جازهههاة  قإلاق ة وأ هههلمزبقم اطهههو ة 

 و شل كا قميلمة    قمن تا قميي زا قمصاز ا.
قمان زا وقتر ل   مقزلاة ر يزا مياولقم الش  وقمقطلء قمنفط   قألجنا ت و ة قم اط ازا قت ا  ل  . 2

 ي اقزا صطلرل  قتصادلا قموطن  قخادل ق مي  ا  أ ل  ب ق قت ا  ل  اشكل  اات  ا  اط أ  ءاواز ة 
 وايوزتل  م دلا  قما وزل قم صيزا.

 منهجية البحث -رابعا:

  انلا إمى قألاقة قإلصدل زا .لتقرا ا قماص   ن ج قماصيزل قمودف  ا

 فرضية البحث  -خامسًا :

قم وجه نصو قمقطلرل  قتصادلازا قم   ا زاا  قمى  قألجنا انطيق   تزا قماص   ا قا قت ا  ل     
قم الش  نصو قمقطلء قمنفط  زاا  المنازجا قمى  قألجنا اطو  ايت قمقطلرل  وريزه  لا اوجزه قت ا  ل  

رلاةريى ر يزا قمان زا قتصادلازا  إزجلالقميل ا مياوما   ل زنيكس  قإلز قاق  زلاة قم وق ا قم لمزا واي ز    وق 
 قتر ل     قمي قق .

 هيكلية البحث -:سادسًا 

ش ل قماص  ريى  ت ا  الص   قماص  وااوزاه و وأباقفتة قماص     طزلاه، قم قا ا و شكيا    
 زا و  تت را إ انالجل  خ   ا ل  ق  ديا مياصقق  ا قمف تزا ، و ا  ة اودزل  خلدا الماول قمنل

 اشكل أخ  قماج اا قمي قصزا .

 قم اص  قألول :  ف وة قت ا  ل  وأب زاه

 قم اص  قم لن  :  ف وة قمان زا قتصادلازا أنوقر ل وأب زا ل

 قم اص  قم لم  : او  قت ا  ل     اصقزق قمان زا قتصادلازا
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 المبحث األول

 وأهميته االستثمارمفهوم 
 قد التنمية  كـتل ـلتموي أن إال ، ةـالنامي لالدو اهتمامات في الصدارة مكان قتصاديةاال التنمية احتلت 
 كبيرة وعقبة أساسيًا قيدًا يعد الذي لالما رأس قصور ءضو في هتماماال ذلك من األكبر بالجانب استأثر
 مصادر إلى ألجأها مما ، لالدو كـتل شدهاـتن التي الذاتي النمو مرحلة إلى قتصادالا انطالق دون لتحو

 وغير المباشرة جنبيةألا ستثماراتالوا الخارجية والقروض عاناتإلا منح في لتتمث لللتموي خارجية
 اإلنتاجية عالسل ىعل اإلضافات بأنه االستثمار يعرفو  ، والنقد المحلية الموارد فجوتي سدل المباشرة
 اإلنتاج يةعمل في المستخدمة األمور من وغيرها والمباني ائنوالمك والمعدات واآلالت األولية كالمواد بأنواعها

 الحقيقي المال سرأ خزين الى الصافية اإلضافات بمجموعها تشكل والتي الوطنية الثروة من جزءا تشكل التي
 . (1) بالدلل

 والهمية المبحث سيتم تقسيمه الى مطلبين 

 مفهوم االستثمار:  المطلب األول

 أهمية االستثمار:  المطلب الثاني

 المطلب األول

 االستثمارمفهوم 

 وعدم تار للتغي العناصر أكثر ووه اإلجمالي القومي الناتج عناصر احد ياالستثمار  اإلنفاق يعد  
 حجم تحديد في أساسي عامل االستثمار ويعد،  والتوظيف والدخل اإلنتاج في باتالتقل يسبب مما ر،ار االستق
 او رار استق ىعل يتوقف تقلباته  او رهاستقرا وان االستثمار مقدار ىعل يتوقف القومي فالدخل ، القومي الدخل

 . العالقة ذهه نار يفس والمعجل ،المضاعف من كل وان ، االستثمار باتتقل

 يؤديه فيما الحديث او القديم الفكر كان سواء االقتصادي الفكر في مهما موقعا االستثمار مفهوم ويحظى
 االقتصاد تحرك التي االقتصادية الفعالية من جزء وهو االقتصادية التنمية عملية في ومهم بارز دور من

 أسس على مبني يكون عندما سلبي تأثير ذا او القومي االقتصاد على ايجابي تأثير ذا يكون ان فأما القومي،
 وتعذر المعطلة اإلنتاجية الطاقات يحفز لم اذا التضخم والى األسعار ارتفاع الى يؤدي فقد ، صحيحة غير

 األجنبية العمالت من كاف رصيد يقابله لم إذا األجنبية السلع على الطلب زيادة ان ، كما اإلنتاج توسيع
                                                           

، 2002داد ،بغ، ة ـــلحكما تـــبي، اـــجذونم نيـــلصا –ة ـــليرة الدواـــلتجوا رـــلمباشاي ـــألجنباالستثمار ا ر،اـــلغفد اعبء اـــهند.   (1)
 . 16ص
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 االقتصاديين المفكرين آراء تعددت فقد ، ولذا  الداخلية األسعار وارتفاع المدفوعات ميزان اختالل الى سيؤدي
 المجتمع موارد تستخدم التي االقتصادية الفعاليات) االستثمار هو ان يرى من فمنهم االستثمار مفهوم حول

 . (1) الرأسمالية الثروة من المخزون زيادة او على للمحافظة

 األصول  من مخزونلل لجديدةا اإلضافة وه او ، كيستهل لم الذي اإلنتاج قيمة بأنه مبعضه ويرى
 كتستهل او تصدر لم التي والواردات الجاري اإلنتاج من الجزء ذلك وه او معينة زمنية فترة خالل سماليةالرأ

نما  اإلنفاق بأنه آخرون عرفه كما ، اإلنتاجية معداتالو  اآلالت شكل في يالعيب المال سأر  الى تضاف وا 
 اإلنتاج في زيادة اعليه حصل التي سماليةالرأ الموجودات الى الصافية اإلضافة اي المال سرأ زتجهي ىعل

 سماليالرأ النظام ظل في يتحقق الذي كمللترا دفةار م مةكل االستثمار ان الى ناه اإلشارة من والبد والدخل،
 . (2) القيمة فائض من المستثمر الجزء يمثل سماليالرأ كمالترا ان أي الموسع

 وقتنا في المعروف بالمستوى او بالشكل الدولي المستوى على وبالذات قديما، معروفا االستثمار يكن لم
 السبعينات، بداية وحتى الخمسينات من الفترة في المباشر الدولي االستثمار علميات ازدهرت ولقد،  الحاضر

 الصناعية باستثناء العالم دول اغلب ان وباعتبار الساندة التنمية يديولوجيةأ تأثير تحت الماضي القرن من
 وتمتلك العشرين القرن من الستينات وبداية الخمسينات أواخر فترة في النمو طريق في سائرة دول فهي منها

 عن للتنقيب استثمارية امتيازات على بالحصول وشركاتها الصناعية الدول فتسارعت هائلة، طبيعية ثروات
 مقابل مالية مبالغ دفع طريق عن او الدول لتلك الوطنية الحكومات مشاركة طريق عن وذلك الثروات هذه

 .(3) الثروات تلك استثمار

 راس مشاركة طريق عن وذلك حاليا نراه الذي بالشكل النامية الدول في االستثمار نوعية تطورت ثم
 سن الى النامية الدول في التشريعات اغلب ذهبت بل ناحية، من هذا الوطني المال لرأس األجنبي المال

 النامية بالدول جديدة صناعات قيام في اتاالستثمار  هذه مستغلة األجنبية األموال رؤوس تجذب التي القوانين
 سبق ومما .مصر المثال سبيل وعلى الدول بعض في اإلسكانية والمشروعات الزراعية األراضي واستصالح

 : (4) وهما هامتين نقطتين على مبني االستثمار أساس ان نالحظ

 .النمو طريق في السائرة او النامية للدول الطبيعية الثروات استغالل: أوال

 .منتجاتها لتصريف الكبرى الصناعية للشركات جديدة أسواق إيجاد: ثانيا

                                                           

 .275، ص 2006روت ، ، ، بي 1رون  ، طناشن مكتبة لبنام االقتصاد ، علوس ، هاورد نون ، يلسوسام  (1)
 . 276مصدر سابق ، ص م االقتصاد ،علوس ، هاورد نون ، يلسوسام  (2)
 . 17ــا ، مصدر سابق ، صجذونم نيـــلصا –ة ـــليودلرة ااـــلتجوا رـــلمباشاي ـــألجنبر، االستثمار ااـــلغفـــد اعبء اـــهند.   (3)
الجزائر،  ثائر محمود رشيد ،االنضمام الى منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات، بحث مقدم الى مؤتمر وزارة التجارة ، (4)

 .57، ص 2008
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 نفسها تطوير لمحاولة الحكومات اغلب اتجهت النامية الدول في هائلة طبيعية ثروات اكتشاف وبعد
 من وطنية غير شركات صور في األجنبية األموال رؤوس جلب طريق عن وذلك إليها التكنولوجيا ونقل
 والشركات مواطنيها بين بالمشاركة او آخر جانب من الشركات وتلك الدولة مشاركة طريق عن او جانب

 .أخرى جهة من األجنبية

 أخرى الى دولة من يختلف الداخلي والتعامل الداخلية للشركات المنظم الوطني القانون ان الطبيعي ومن
 ما ومنها مقيد بشكل االستثمار على يشجع من فمنها األنظمة هذه تحكم التي لوجياتيو واإليد األنظمة وكذلك
 على االقتصادي االنفتاح الى تدعو والتي السياسية النظم اغلب ولكن،  التشريعات من بجملة االستثمار يقيد

 أمام المجال تفسح جديدة قانونية ونظم تشريعات سن تحاول األجنبية األموال رؤوس استثمار أي العالم
 بها جديدة صناعة خلق او الصناعات بعض في اإلنتاجية قدرتها لزيادة وذلك األجنبي المال رأس استثمار

 .(1) المتطورة اإلدارية والنظم الحديثة والتقنيات التكنولوجيا ونقل

 او جهوده او خبراته باستخدام بلده غير بلد في معنوي او طبيعي شخص قيام االستثمارب يقصداذن 
 او محلي معنوي او طبيعي شخص مع بالمشاركة او بمفرده كان سواء اقتصادية بمشروعات القيام في أمواله
 المباشر االستثمار ويتميز مشتركة مشروعات او مشروع إنشاء في مواطنيها مع او الدولة مع او أجنبي
 او الكلية ملكيته والثاني المضيف بلد في األجنبي المستثمر يزاوله اقتصادي نشاط وجود: األول مزدوج بطابع
 الشخصية يحوز ان يمكن النوع هذا من مشروع وأي للمشروع المباشر االستغالل أي للمشروع الجزئية
 كلي بشكل أجنبية او محلية شركة شراء طريق عن او مرة ألول ابتدائية أي وليدة شركة كانت سواء القانونية

 يكون ان األجانب المستثمرين لدى اتاالستثمار  أفضل ومن،  أخرى شركة مشاركة طريق عن او جزئي او
 وكذلك جهة، من فيه يستثمرون الذي النشاط اختيار حق لهم يكون الحالة هذه ففي مباشر بشكل االستثمار

 .(2)االستثمار من النوع هذا في لهم نفوذ من به يمتازون لما المشروعات هذه على السيطرة حق لهم

 المطلب الثاني

 االستثمارأهمية 

فــــي تحريــــك النشــــاط االقتصــــادي ويرجــــع ذلــــك إلســــتراتيجية  أهميــــةو  دور كبيــــر لالســــتثمار  -:األهميةةةةة
 -: (3) اآلتي أبرزها اقتصادية على المدى الطويل أبعاداالستثمار التي لها 

                                                           

 .57ثائر محمود رشيد ،االنضمام الى منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات، مصدر سابق ، ص  (1)
 . 276م االقتصاد ، مصدر سابق ، صعلوس ، هاورد نون ، يلسوسام  (2)
( ، مركز 260دد)لعابي ، رلعالمستقبل ز اكرم اإلقتصادية ،لمة ولعو االتجاه نحت ايادل تحوحد. محمد االطرش ،   (3)

 –ة ـــليرة الدواـــلتجوا رـــلمباشاي ـــألجنبر، االستثمار ااـــلغفد اعبء اـــهن. و د. 11،ص 2000دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، 
 . 18ــا ، مصدر سابق ، صجذونم نيـــلصا
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 .فرد كل لنصيب المتوسط نسبة وزيادة القومي بالدخل إيجابيا   التأثير وبالتالي اإلنتاج، مستويات رفع -

 .معيشتهم مستوى ورفع لألفراد الرفاهية تحقيق -

 .أساسية خدمات من والمستثمر المواطن يحتاجه ما تقديم -

 .البطالة مستويات تخفيض وبالتالي العمل سوق في لالنخراط العمل عن العاطلين أمام اآلفاق فتح -

 .بالدولة الخاص الرأسمالي التكوين نسبة رفع -

 .التخصصات شتى من واإلداريّين والفنيّين الماهرة العاملة باأليدي العمل سوق إمداد -

 .رغباتهم مع تتماشى التي محليا   المنتجة والخدمات السلع وضع خالل من المواطنين حاجات إشباع -

 اآلالت شـراء فـي السـتغاللها ضـرورية أجنبيـة عمـالت تـوفير وبالتـالي الخـارج إلى السلع تصدير أبواب فتح -
 . والمعدات

 . استغالل المصادر الهامة والقدرات الجامدة للنشاط أهمية االستثمار هيفي  أخرىونقطة 

 -: (1) اآلتي أبرزها العناصر من مجموعة إلى االستثمار يحتاج

 وسائل ،و الكهرباء ،و الماء فيها يتوافر أن يجب الصناعية المنطقة فمثال  ،  السليمة التحتية البنية وفرة (1)
 ،والمواصالت االتصاالت

 الوقوف يجب هنا ،و التعقيد و الروتين من خالية سليمة إدارة ووجود ،و المدربة البشرية الكوادر وفرة (2)
 التراخيص على الحصول أجل من  تعترضهم التي الروتينية التعقيدات من حمايتهم ،و المستثمرين بجانب
 . المختلفة الوزارات من أو البلديات من سواء إليها يحتاجون التي

 . للمشروعات الالزمة المعدات ،و اآلالت شراء في عليه يعتمد الذي المال رأس وفرة (3) 

 . التشريعات و القوانين مع السياسة هذه انسجام من البد و المالئمة االقتصادية السياسة وفرة (4)

 . بانسجامها تتميز ،و متناقضة غير ثابتة قوانين وجود (5)

 : (2) المال لرأس فقا   و للهدف وفقا   المجاالت تختلف ،و تثمارلالس متعددة مجاالت هناك و

 

                                                           

 . 18ــا ، مصدر سابق ، صجذونم نيـــلصا –ة ـــليودلرة ااـــلتجوا رـــلمباشاي ـــألجنبر، االستثمار ااـــلغفـــد اعبء اـــهند.   (1)
 . 223دي  ، مصدر سابق ، صالقتصاح االنفتاذا اهفؤاد مرسي ،   (2)
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  للهدف وفقا   االستثمار مجاالت//  أوال  

 الصناعة مجال في االستثمار –

 السياحة مجال في االستثمار –

 الزراعة مجال في االستثمار –

  المال لرأس فقا   و االستثمار مجاالتثانيا  //

 .الوطني االستثمار –

 .األجنبي االستثمار –

 

  ما المعوقات هذه أبرز من ،و المشروعات ستعترض معوقات عدة هناك -: االستثمار معوقات
 -: (1) يلي

 . المشروعات على تفرض التي الفوائد زيادة )أ(

 . االقتصادية السياسات ،و الرؤية وضوح عدم )ب(

 . يةاالستثمار  المشروعات بها تقام التي البيئة في األوضاع اضطراب )ج(

 . المستثمرين على الدولة تفرضها التي التعقيدات )د(
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 12صدر سابق ، صماإلقتصادية ، لمة ولعو االتجاه نحت ايادل تحوحد. محمد االطرش ،   (1)
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 المبحث الثاني

 مفهوم التنمية االقتصادية وأهميتها
 حرب الذي بدأته الواليات المتحدةنشأت التنمية االقتصادية في مشروع إعادة االعمار في فترة ما بعد ال

, أقّر أن تنمية المناطق غير المتطورة 1949وفي أثناء خطاب تنصيب الرئيس هاري ترومان في عام  ,
 : أولوية بالنسبة للغرب

ما يزيد عن نصف سكان العالم يعيشون في ظروف تقترب من حد البؤس, فال يحصلون على الطعام 
المناسب, وبالتالي فهم ضحايا المرض ينهش في أجسادهم , كما أن حياتهم االقتصادية بدائية وغير متطورة, 

على حد سواء , وألول مرة  ويشكل الفقر الذي يعانون منه عائًقا وتهديًدا عليهم وعلى المناطق األكثر رخاءً 
في التاريخ, تمتلك البشرية المعرفة والمهارة التي تسهم في تخفيف معاناة هؤالء األشخاص ... وأرى أن علينا 
أن نوفر لتلك الشعوب المحبة للسالم مزايا مخزوننا من المعرفة التقنية لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم في 

في هذا الشأن يكمن في توفير برنامج تنمية قائم على مفاهيم التعامل التمتع بحياة أفضل...وما نتصوره 
الديمقراطي العادل ... وبهذا يتمثل مفتاح الرخاء والسالم في السعي نحو تحقيق إنتاجية أكبر , ويمكن 

 .(1)يثة"دتحقيق تلك اإلنتاجية األكبر من خالل التطبيق األوسع نطاًقا واألكثر قوة للمعرفة العلمية والتقنية الح

المنسقة والمستديمة التي تتخذ من قبل صناع القرار  اإلجراءاتوالتنمية االقتصادية بشكل عام هي 
وبعض الجماعات المشتركة , لتحسين اقتصاد الدولة من خالل النهوض بمختلف قطاعات االقتصاد وزيادة 

استمراريته , فبدون هذه السلسلة يتوقف سلسلة تغييرات لضمان في العمل وهذا النهوض يتطلب  اإلنتاجية
 .(2)النمو والنهوض باالقتصاد , وتهدف التنمية االقتصادية الى ضمان رفاهية االجتماعية واالقتصادية للناس

 ولمعرفة ماهية التنمية االقتصادية سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين :

 المطلب األول : مفهوم التّنمية االقتصادّية .

 ب الثاني : أنواع التنمية االقتصادية وأهميتها .المطل

 

 
________________________________________ 

 .21صدر سابق , ص, م إلقتصاديةالمة ولعو االتجاه نحت ايادل تحوحد. محمد االطرش ,  -1

 .234, ص , مصدر سابق  ديالقتصاا حالنفتاا ذاه , فؤاد مرسي -2
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 المطلب األول

 االقتصادّيةمفهوم الّتنمية 

إن دراسة المجتمع كانت وال تزال المحور األساسي لمختلف األبحاث والدراسات من طرف المفكرين 
والباحثين ولعل من أهم القضايا التي تركز عليها هذه الدراسات هي قضية التخّلف خاصة في دول العالم 

قتصادية والسياسية وحتى الثقافية المعاصرة ومنه اع مشكالت الحياة االجتماعية واالالثالث نتيجة تعقد واتس
أخذ البحث في مجال التنمية يزداد شساعة ويتطرق إلى ميادين جديدة لم تعرف ولم تدرس سابقا في ميدان 
التنمية كما هو معروف تقليديا ) التنمية االقتصادية( وكانت قضايا ومشكالت التخّلف السياسي خاصة في 

ن الموضوعات التي حظيت باهتمام الباحثين والدارسين لعلوم السياسة واالجتماع, كما الدول المتخّلفة من بي
كان البحث في إمكانيات ومتطلبات التغير السياسي هي محور هذا االهتمام, ومن هنا برزت التنمية 

العلوم السياسية وعلم السياسية كمفهوم ومجال جديد من مجاالت التنمية وكتخصص جديد في ميدان 
التنمية ومنه يمكن التساؤل عن ماهية التنمية السياسية ومدى عالقتها بالمجاالت التقليدية لمفهوم جتماع , اال

 ؟  (1) قتصاديةوأهمها التنمية اال

 :   االقصادية في اللغة واالصطالح تعريف التنمية

التنمية من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر مثال نقول نما المال أي ازداد  لغة : -أ
 .  (2)و كثر

صطالحا: أثار مفهوم التنمية كثير من الجدل على جميع المستويات ) النظرية والعملية التطبيقية(  ا -ب
التعاريف لهذا المصطلح, وكل منها تناوله من وتحمل المؤلفات السياسية واالقتصادية واالجتماعية العديد من 

ومنه يصبح مصطلح التنمية, ال يؤدي  زاوية معينة حسب اختالف الميادين و المناهج العلمية الخاصة بها .
نفس المعنى عند استخدامه في مختلف الدراسات, ولعل أول من استعمل هذا المصطلح هو" بوجين ستيلي" 

التنمية هي عملية االنتقال بالمجتمعات من حالة وبذلك تكون . 1889سنة حين اقترح خطة تنمية العالم 
ومستوى أدنى إلى حالة ومستوى أفضل, ومن نمط تقليدي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حاّل البد منه 

 .(3) في مواجهة المتطلبات الوطنية في ميدان اإلنتاج والخدمات"

 

                                                           

 .281صدر سابق , صم م االقتصاد ,علوس , هاورد نون , يلسوسام  (1)
 .204, ص 2005األردن ,  -, دار المنهل , عمان 1, ط التنمية االقتصادية العولمة و,  طارق عثمان الحسون  (2)
صليحة مقاوسي وهند جمعوني , نحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية االقتصادية , ملتقى وطني حول االقتصاد   (3)

باتنة , السنة  –معة الحاج لخضر الجزائري , قراءات حديثة في التنمية , كلية العلوم االقتصادية , وعلوم التسيير , جا
 .4, ص2010-2009الجامعية : 

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 وهناك نظرتين لمفهوم التنمية : 

تعتمد على التنمية هي: "عملية " على اعتبارات أن التغيرات البنائية الناجمة عنها تؤدي  النظرة األولى:
إلى ردود أفعال في كافة األنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها وكذلك ألنها مجموعة من الخطوات 

 في اتجاه واحد .المتتالية والمتداخلة والتي تؤدي إلى تحقيق غايات محددة, وهي تسير 

فتنظر إلى التنمية بوصفها "أداة" وهذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية أو باألحرى خطة  : أما النظرة الثانية
التنمية ليست هدفا في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق األهداف التي تحقق طموحات المجتمع وربما يعكس 

 .   (1) هذا مفهوم " اإلرادة" بالنسبة للمجتمع

 وليس كأداة أو حالة .  processلكن عمد الباحثين على دراستها كعملية و 

هدف به نقل المجتمع من حالة إلى وهي تحقيق زيادة تراكمية سريعة في الخدمات وهي تغير إيجابي ي
 حالة أفضل ".

لالنتقال من  هي عبارة عن أحد المقاييس االقتصادّية المعتمدة على التكنولوجيا, -الّتنمية االقتصادّية :
حالٍة اقتصادّيٍة إلى أخرى جديدٍة؛ بهدف تحسينها, مثل: االنتقال من حالة االقتصاد الزراعّي إلى الصناعّي؛ 

وُتعرَّف التّنمية االقتصادّية بأّنها  أو االنتقال من االقتصاد التجارّي إلى التجارّي المعتمد على الّتكنولوجيا.
اقتصاد الّدول؛ وذلك بتطبيق العديد من الُخطط التطويرّية, التي تجعلها أكثر العملّية الهادفة إلى تعزيز نمّو 

تقدُّمًا وتطّورًا, مّما يؤّثر على المجتمع تأثيرًا إيجابّيًا, عن طريق تنفيذ مجموعٍة من االستراتيجّيات االقتصادّية 
دّية؛ لالستفادة من الّثروات الُمتاحة الناجحة , وُتعّرُف أيضًا بأّنها سعي المجتمعات إلى زيادة قدرتها االقتصا

 في بيئاتها, وتحديدًا في المناطق التي تعاني غياَب التنّوع االقتصادّي المؤّثر سلبًا على البيئة المحلّية 
 .(2) عاّمةً 

حيث ساهمت في تطوير القطاعات االقتصادّية  ُتعّد التّنمية االقتصادّية فرعًا من فروع علم االقتصاد؛
في الّدول الّنامية ونهوضها؛ لذلك تعدُّ من الوسائل الُمعّززة للنمّو االقتصادّي في العديد من القطاعات العاّمة, 
مثل: الّتعليم, والصّحة, وبيئة العمل, والّسياسات االجتماعّية, وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى زيادة 

 ا وقدرتها على التّأقلم مع الّظروف االقتصادّية المؤّثرة على قطاع االقتصاد؛ سواًء الكلّي, أو كفاءته
 .(3) الجزئيّ 

إّن التفكير الحقيقّي في التّنمية االقتصادّية يعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمّية الثانية؛ وخصوصًا بعد 
ر كثيرًا على مجتمعاتها؛ بسبب استغالله الموارَد الطبيعّية خضوع العديد من الّدول لالحتالل األوروبّي, إذ أثّ 

                                                           

 .5, صمصدر سابق قتصادية , صليحة مقاوسي وهند جمعوني , نحو مقاربات نظرية حديثة لدراسة التنمية اال  (1)

 . 627, ص 2006مصر ,  , دار المريخ للنشر,  التنمية االقتصادية,  ميشيل تودارو  )2(

 .64مصدر سابق , ص والتحديات, الفرص العالمية التجارة منظمة الى ,االنضمام رشيد محمود ثائر  (3)

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84+%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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فيها, وبعد إنهاء االحتالل األوروبّي لهذه الّدول, بقيت تعاني انخفاضًا في معّدل المستوى المعيشّي, مع 
 .(1) انتشاٍر ملحوٍظ للمجتمعات الفقيرة, المعروفة في األدبّيات االقتصادّية بمصطلح الدُّول الّنامية

مد تطبيق التّنمية االقتصادّية ودراستها في القرن العشرين, على إدراك مجموعٍة من المعايير اعت
والمؤّشرات الُمستخَدمة للّتعامل مع الدول, وخصوصًا الّنامية منها؛ لذلك ال يوجد إلى اآلن تعريف ثابت 

نمية االقتصادّية لهذه الّدول, لذا لمصطلح الدول الّنامية, مّما أّدى إلى ضرورة تفعيل دور القياس في فهم التّ 
تّم االعتماد على معيار دخل األفراد؛ ألّنه من أهّم المعايير االقتصادّية تأثيرًا على االقتصاد؛ إذ كّلما كان 
الدخل الفردّي مرتفعًا, أّدى ذلك إلى نمّو االقتصاد, واسُتخِدم كذلك معيار قيمة الخدمات والّسلع, فعندما 

ّوًة شرائّيًة مناسبًة, عندها يشير ذلك إلى وجود تنمية اقتصادّية واضحة, ُتعَرف بمصطلح يمتلك السّكان ق
 الّرفاه االقتصادّي.

م بمتابعة التّنمية االقتصادّية في الّدول الّنامية, خاّصًة ذات الّدخل 1985اهتّم البنك الدولّي في عام  
نامية هي التي تحتاج دعمًا في تنميتها االقتصادّية, ومعّدل المنخفض نسبّيًا؛ إذ تّمت اإلشارة إلى أّن الّدولة ال

دوالر أمريكّي, مقارنًة بالدول متوّسطة الّدخل, حيث يتجاوز  400الّدخل الخاّص للفرد الواحد فيها أقّل من 
دّي دوالر, وهكذا أصبح للتّنمية االقتصادّية دور محورّي ومهّم في الواقع االقتصا 400معّدل دخل الفرد فيها 

للّدول, وتحديدًا تلك التي تعاني صعوبًة كبيرًة في التعامل مع قطاع االقتصاد الخاّص بها, مّما يدفعها إلى 
 .(2) ؛ بهدف دعم التّنمية االقتصادّية فيها وتنموّية إستراتيجيةتطبيق ُخّطة 

 تتمّيز التّنمية االقتصادّية بمجموعٍة من الخصائص, ومنها: 

االهتمام بتحقيق األهداف التنموّية المعتمدة على وجود استراتيجّيات عمٍل مناسبٍة, تهدف للوصول إلى 
ه نحو تحسين البيئة الداخلّية للمجتمع, والقطاع االقتصادّي الم , معّدل النمّو االقتصادّي المطلوب حلّي التوجُّ

زة االعتماد على الجهود االقتص , الخاّص بالّدولة, وتطويرهما ادّية الذاتّية؛ لتحقيق التّنمية االقتصادّية المعزِّ
 . (3)لتطبيق الّتخطيط في الحكومات, والمؤّسسات االقتصادّية المهتّمة بمتابعة النمّو االقتصادّي باستمرارٍ 

 -أنواع التنمية االقتصادية :

 نشاطات وعمليات تساهم  التنمية الشاملة : تهتم التنمية الشاملة بتطوير كافة القطاعات من خالل أداء
بإحداث التطورات , كما تمنح السكان أهمية بالغة كما تمنحها للقطاعات , وتعني التنمية الشاملة بأنها 

                                                           

 . 65ثائر محمود رشيد ,االنضمام الى منظمة التجارة العالمية الفرص والتحديات, مصدر سابق , ص  (1)
,  2011دار المنهل , األردن ,  ,3, ط دور السياسة النقدية في االستقرار والتنمية االقتصادية,  محمد القطاربي  (2)
 .326ص
 .236دي  , مصدر سابق , صالقتصاح االنفتاذا اهفؤاد مرسي ,   (3)

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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تغيير جذري كّميًا ونوعيًا وهيكليًا في البيئة المحيطة بها , وتكون عبارة عن نظام  إيجادالقدرة على 
 اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي.

  التنمية المستدامة : وهي التنمية التي يتم إحداثها لمواكبة التطورات وتلبية االحتياجات التي يبديها األفراد
لحاق الضرر بهم , كما يمكن تعريفها  في الجيل المواكب دون أن تتطلب التضحية من األجيال الالحقة وا 

ستغالله للموارد الطبيعية في أداء العملية بأنها العالقة الناشئة بين النشاط االقتصادي ومدى استخدامه وا
االنتاجية ومدى تأثيره على حياة المجتمع ونمطه , وبالتالي القدرة على الوصول الى انتاج مخرجات تتمتع 
بنوعية جيدة ترتبط بالنشاط االقتصادي , وتتطلب الترشيد باستخدام الموارد الطبيعية واستغاللها لضمان 

 مة لألفراد .تأمين االستدامة والسال
  التنمية المتكاملة : وتسمى ايضاً  بالتنمية المندمجة , وتعني العملية التي يكون ناتجها رفع مستوى

الفرص في الحياة لألفراد الذين يعيشون في مجتمع ما دون التأثير على حياة أفراد آخرين في الوقت ذاته 
عّلق بالخدمات الشاملة واإلنتاج , والتي تكون وفي المجتمع ذاته , ويكون هذا االرتفاع ملموسًا فيما يت

مرتبطة بشكل مباشر في حركة المجتمع , وتعتمد على استخدام األساليب العلمية الحديثة في مجاالت 
 . (1) التكنولوجية واإلدارية

  التنمية المتخصصة : وهي التي تختص بقطاعات معينة دون غيرها , وترتبط بالقطاعات االجتماعية
 ادية والعمرانية .واالقتص

 المطلب الثاني

 أهمية التنمية االقتصادية

النمو االقتصادي هو عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية مستمرة خالل فترة محددة , 
واالجتماعية وحماية الموارد  اإلنتاجيةبحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات 
التنمية االقتصادية تتلخص في  وأهميةالمتجددة من التلوث والحفاظ على الموارد غير المتجددة من النضوب ,

 : (2)التالي

تعتبر زيادة الدخل القومي أهم أهداف التنمية االقتصادية في الدول النامية ذالك بان  زيادة الدخل الحقيقي -1
لذي يدفع هذه البالد إلى القيام بالتنمية االقتصادية هو فقرها و انخفاض مستوى معيشة الغرض األساسي ا

 أهلها و تزايد نمو عدد سكانها و ال سبيل القضاء على كل هذه المشاكل سوى زيادة الدخل القومي .

                                                           

,  1995, مصر ,  مكتبة عين شمس,  1, ط التنمية االقتصادية واإلصالح االقتصادي في مصر,  زهران, حمدية  (1)
 .427ص

 . 428ص,  مصدر سابق , ي في مصرالتنمية االقتصادية واإلصالح االقتصاد,  زهران, حمدية  (2)

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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في السلع و  و الدخل القومي نقصد زيادته هنا هو الدخل القومي الحقيقي ال النقدي , أي ذالك الذي يتمثل
الخدمات التي تنتجها المواد االقتصادية خالل فترة زمنية معينة و ليس هناك في شك في زيادة الدخل القومي 
الحقيقي في أي بلد من البلدان إنما تحكمها عوامل معينة , كمعدل الزيادة في السكان و إمكانيات البلد 

لسكان كبيرا كلما اضطرت الدولة إلى العمل على تحقيق المادية و الفنية مثال فكلما كان معدل الزيادة في ا
نسبة أعلى للزيادة في دخلها القومي , فكلما توفرت أموال أكثر و كفاءات أحسن كلما أمكن تحقيق نسبة 
أعلى للزيادة في الدخل القومي الحقيقي و بالعكس كلما كانت هذه العوامل نادرة فان نسبة ما يمكن تحقيقه 

دخل القومي الحقيقي عادة ما تكون صغيرة نسبيا و عموما يمكن القول بان زيادة الدخل من زيادة في ال
القومي الحقيقي أيا كان حجم هذه الزيادة أو نوعها إنما تعتبر من أولى أهداف التنمية االقتصادية و أهمها 

 . (1) على اإلطالق في الدول المتخلفة اقتصاديا

حاجات المواطنين وتحسين  إلشباعتوفير السلع والخدمات المطلوبة توفير فرص عمل للمواطنين ,  -2
 المستوى الصحي والتعليمي والثقافي.

رفع مستوى المعيشة : يعتبر تحقيق مستوى المعيشة من بين األهداف العامة التي تسعى التنمية  -3
حقيق الضروريات المادية االقتصادية إلى تحقيقها في الدول المتخلفة اقتصاديا , ذالك انه من المتعذر ت

للحياة المادية للحياة و تحقيق مستوى مالئم للصحة و الثقافة ما لم يرتفع مستوى معيشة السكان , و بالدرجة 
كافية للتحقيق مثل هذه الغايات فالتنمية االقتصادية ليست مجرد وسيلة لزيادة مستوى المعيشة بكل ما 

االقتصادية إذا وقفت عند حد خلق زيادة في الدخل القومي , فان  يتضمنه هذا التعبير من معنى ألن التنمية
هذا قد يحدث فعال غير أن هذه الزيادة قد ال تكون مصحوبة بأي تغيير في مستوى المعيشة و يحدث ذالك 
 عندما يزيد السكان بالنسبة أكبر من نسبة زيادة الدخل القومي أو عندما يكون نظام توزيع هذا الدخل 

 . (2) مختال

فزيادة السكان بنسبة أكبر من زيادة الدخل القومي تجعل من المتعذر تحقيق زيادة في متوسط نصيب 
الفرد من هذا الدخل و بالتالي انخفاض مستوى معيشة , و كذالك الحل لو كان نظام توزيع الدخل مختال و 

المسيطرة على النشاط  في هذه الحلة تتحول معظم الزيادة التي تحققت في الدخل القومي إلى الطبقة
االقتصادي و هي عادة تكون قلة من الناس , و بالتالي يبقى مستوى المعيشة الجزء األكبر من السكان على 

و بما أننا نقيس مستوى المعيشة بمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي فكلما ,  حاله هذا إن لم ينخفض
ستوى المعيشة و العكس كلما كان منخفضا كلما دل كان هذا المتوسط مرتفع كلما دل ذلك على ارتفاع م

ذالك على انخفاض مستوى المعيشة , لذالك ال بد أن تعمل التنمية االقتصادية على زيادة متوسط دخل الفرد 
حتى يتسنى رفع مستوى معيشة و تحقيق هذا ال يتوقف عند خلق زيادة في الدخل القومي فحسب بل يجب 

                                                           

 .206, صمصدر سابق ,  العولمة و التنمية االقتصادية,  طارق عثمان الحسون  (1)

 .207, مصدر سابق , ص العولمة و التنمية االقتصادية,  طارق عثمان الحسون  (2)

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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رات في هيكل الزيادة السكانية من جهة و طريقة توزيع الدخل القومي من جهة أن ترتبط هذه الزيادة بتغي
أخرى , فمن ناحية يجب العمل على وقف النمو المتزايد في عدد السكان نسبيا و ذالك بالتحكم في معجل 

بين  المواليد و الهبوط بيه إلى مستوى مالئم و من ناحية أخرى يجب تحقيق نظام عادل لتوزيع الدخل القومي
 . (1) السكان

القتصادية بين طبقات المجتمع هذا الهدف للتنمية االقتصادية في الواقع هو تقليل الفوارق االجتماعية وا -4
هدف اجتماعي إذ أنه في معظم الدول المتخلفة نجد أنه بالرغم من انخفاض الدخل القومي و هبوط متوسط 
رة نصيب الفرد في هذا الدخل فإننا نرى فزوقا كبيرة في توزيع المد خول و الثروات إذ تستحوذ طائفة صغي

من المجتمع على جزء كبير من ثروته و نصيب عالي من دخله القومي بينما ال تمتلك غالبية أفراد المجتمع 
إال نسبة بسيطة من ثروته و تحصل على نصيب متواضع من دخله القومي , و هذا التفاوت من توزيع 

 .(2) رط و حالة من الفقر المدقعحالة من الغنى المف ي إلى انقسام المجتمع إلى حالتينالثروات و الدخول يؤد

و نعني ذلك عدم قدرة البالد على قطاع واحد من النشاط كمصدر لدخل القومي , سواء أن كانت تعتمد على 
الزراعة فقط , و البحث في إنشاء و دعم قطاع الصناعة و ذلك أن االعتماد على قطاع واحد يعرض البالد 

تيجة التقلبات في اإلنتاج و األسعار في هذا القطاع الوحيد المستغل إلى خطر التقلبات االقتصادية الشديدة ن
مما يشكل خطرا جسيما على هدوء و استقرار مجرى الحياة االقتصادية , لذالك يجب على القائمين بأمر 

 .(3)التنمية في البالد إحداث توازن في القطاعات و عدم االعتماد على قطاع واحد كمصدر للدخل القومي

 القومي للدولة واالستقرار الهادف والذي من خالله يتم االرتقاء بالمجتمعات. األمنتحقيق  -6

زة لدور الّصناعة, والّزراعة, والّتجارة المحلّية, حسب ما  الحرص على استغالل الموارد واإلمكانات المعزِّ
 ع األعمال كاّفًة. االستفادة منيطلبه الواقع االقتصادّي من استخدام الوسائل واألدوات التي تتيح نهوض أنوا

الّتكنولوجيا, واألجهزة اإللكترونّية المتطّورة؛ فهي تقدِّم دعمًا مناسبًا للتنمية االقتصادّية, عن طريق االستثمار 
في اإلمكانات, والطاقات العلمّية والمعرفّية المتنّوعة, مّما يساهم في تطوير العديد من المجاالت, ومن 

 . (4) والّتعليم أهّمها: األبحاث,

 أهداف التّنمية االقتصادّية تسعى التّنمية االقتصادّية إلى تحقيق العديد من األهداف, وهي كما يأتي:

                                                           

,  1974, الجزائرالشركة الوطنية للنشر والتوزيع, ,  التنمية االقتصادية في الدول العربية في المغربعربي ,  إسماعيل  )1(
 .283ص

 

 . 429, مصدر سابق , ص التنمية االقتصادية واإلصالح االقتصادي في مصر,  زهران, حمدية  (2)

 . 430ص,  المصدر نفسه  (3)

 .327, صمصدر سابق  , االقتصاديةوالتنمية  االستقراردور السياسة النقدية في ,  محمد القطاربي  (4)

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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زيادة الّدخل القومّي: هذا هو الهدف الرئيسّي واألّول من األهداف الخاصة بالتّنمية االقتصادّية, حيث  -
وتعّزز التركيبة الهيكلّية للتجارة والّصناعة, مّما يساعد على  تساهم في تطوير مستوى معيشة األفراد,

 عالج المشكالت الناتجة عن ضعف االقتصاد المحلّي.
استثمار الموارد الطبيعّية: يسعى هذا الهدف إلى تعزيز وجود االستثمارات المحلّية والدولّية للموارد الطبيعّية  -

نية التحتّية العامة, وتوفير الوسائل المناسبة التي تَُقدُِّم الموجودة على أراضي الّدول؛ عن طريق دعم الب
 الّدعم لإلنتاج, والخدمات العاّمة. 

دعم رؤوس األموال: يهتّم هذا الهدف بتوفير الدعم الكافي لرؤوس األموال العاّمة, التي تعاني ضعفًا  -
ركزّي, والبنوك التجارّية المشتملة على وعجزًا؛ بسبب قلة االّدخار المرتبط باالحتياطات المالّية في البنك الم
 المال بصفته العادّية, أو األوراق المالّية المتنّوعة, مثل: الّسندات. 

االهتمام بالتبادل التجارّي: هذا الهدف خاّص بتنمية التجارة, ويهتّم بمتابعة الّصادرات, والواردات التجارّية  -
ة, والدول األخرى؛ وخصوصًا تلك التي تشتري الّصادرات المعتمدة على تعزيز التجارة بين الدول الّنامي

 بأسعار مقبولة, تساعد على توفير الّدعم للحاجات األساسّية للسّكان. 
معالجة الفساد اإلدارّي: وذلك باالهتمام بوضع قوانين وتشريعاٍت, تحّد من انتشار الفساد اإلدارّي الذي يؤّثر  -

غّل موارده, وتساهم هذه المعالجة في تطوير االقتصاد المحلّي, على استقرار القطاع االقتصادّي, ويست
 وتعزيز نمّوه وازدهاره في المجاالت كاّفًة. 

إدارة الّديون الخارجّية: يرتبط هذا الهدف بضرورة متابعة المبالغ المالّية المدينة على حكومات الدول  -
هذه الديون, مّما يساهم في تعزيز النمّو النامية, والحرص على إيجاد الوسائل والّطرق المناسبة لسداد 

 . (1) االقتصادّي, وزيادة الّنفقات الخاّصة باإلنتاج

ُتستخَدم مجموعٌة من الوسائل والمؤّشرات, لقياس مدى نجاح التّنمية  -مؤّشرات التّنمية االقتصادّية :
 االقتصادّية في المجتمع, ومن أهّمها:

(, وُيعّد حساب قيمة هذا الناتج من GNPاختصارًا بالحروف )ُيسّمى  الناتج القومّي اإلجمالّي :
المؤشرات الُمستخَدمة في قياس التّنمية االقتصادّية في الدول؛ إذ يشير إلى قيمة الخدمات والسلع الُمنَتجِة 

عاّم في باالعتماد على تأثير العوامل االقتصادّية المتنّوعة في فترة زمنّية معّينة, تشّكل جزءًا من اإلنتاج ال
 الدولة.

(, وُيعّد حساب قيمته من الوسائل المشتركة GDPُيسّمى اختصارًا بالحروف ) الناتج المحلّي اإلجمالّي :
مع حساب الناتج القومّي اإلجمالّي, ويساعد على التعّرف على طبيعة نجاح التّنمية االقتصادّية في الدولة؛ إذ 

                                                           

 . 628, صمصدر سابق ,  االقتصاديةالتنمية ,  ميشيل تودارو  (1)

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D9%84+%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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المستخدمة في التداول داخل السوق التجارّي, والتي ُتطبَّق عليها يشير إلى قيمة السلع والخدمات الُمنَتجة, و 
 .(1) عملّيات البيع والشراء الُمعتادة

                                                           

  . 629, ص المصدر نفسه  (1)
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 بحث الثالثالم

 دور االستثمار في تحقيق التنمية االقتصادية
أدت صعوبة الحصول على القروض و تزايد معدالت الفائدة عليها باإلضافة إلى تدني مستوى 

وهو ما نجم  المساعدات الممنوحة إلى الدول النامية إلى حدوث أزمة تمويل للتنمية في االقتصاديات النامية،
عنه تزايد االهتمام باالستثمارات األجنبية المباشرة لتلعب دور البديل للمساعدات الرسمية والمديونية، من هنا 
صارت االستثمارات األجنبية المباشرة تحتل مكانة خاصة عند تسطير سياسات التنمية االقتصادية و 

تحدثه من زيادة في قدرات اإلنتاجية، ورفع معدل  االجتماعية في الدول النامية والعربية خاصة و هذا لما
النمو االقتصادي وزيادة التكامل بين القطاعات مما يحقق تنمية متواصلة ومتزايدة وبلوغ مستويات أعلى من 

 .  (1)التنافسية القتصادياتها

كل من  إن مبدأ مكرر االستثمار يعترف ضمنًا بأن مصادر تكوين الدخل إنما ُتستمد من اإلنفاق على
االستهالك وأغراض االستثمار)باستبعاد عامل اكتناز الدخل طبعًا( ولكنه يؤكد على أهمية االستثمار في 
تنمية الدخل، بما يترتب على نمو الدخل من زيادة في الطلب على سلع وخدمات االستهالك والمنتجات 

ستثمار بالتبعية ويفيد مبدأ التعجيل أن األخرى المصنوعة محليًا، وأن هذا مفاده تقوية الحافز إلى زيادة اال
زيادة الدخل ستؤدي بدورها إلى زيادة االستثمار، وأن هذا سوف يتحقق بغض النظر عن الكيفية التي يتوزع 

ونتيجة لتداخل وتفاعل تأثيرات مكرر االستثمار وعامل ،  (2)بها إنفاق الدخل بين العمليات االستثمارية
تي تتحصل أواًل في ميدان االستثمار ، وهي تتمثل في ظاهرة توسيع المال ثم التعجيل، نرى أن الزيادة ال

تعميقه كما أوضحنا ، البد وأن تفضي إلى رفع مستوى الدخل العام، وكذلك نسبة ما يدخر منه، وأن هذه 
ذا العالقة من شانها أن تؤدي بنفس الكيفية إلى زيادة االستثمار زيادات متتالية بين مرحلة وأخرى، وهك

 دواليك.

ويرجع ارتفاع الدخل في الواقع إلى مفعول األثر االستثماري، فعندما يزداد التكرار االنفاقي في البالد 
نتيجة ارتفاع الدخل النقدي في أرجاء الصناعة)وخاصة في صناعات التصدير( فانه من المحتمل جدًا أن 

يات استثمارية جديدة لإلفادة من الظروف يقبل المستثمرون على زيادة حجم استثماراتهم أو القيام بعمل
السائدة،ومما الشك فيه أن زيادة حجم الطلب تعتبر عاماًل رئيسيًا يؤثر في معدل االستثمار وحجمه، ومن 
المتوقع أن تغري زيادة التكرار االنفاقي )وهي توازي حجم الطلب( أصحاب رؤوس األموال في القيام ببعض 

 .(3)ترتب عليها زيادة الدخول الحقيقيةالعمليات االستثمارية التي ي
_______________________________________ 

 .356، ص 1999،  المغرب -لدار البيضاء ادار المسيرة للطباعة والنشر ، ،  االستثمار،  خالد وهيب الراوي -1
 .179ص ، 2016القاهرة ،، الدار العربية للنشر والتوزيع ،  العائد من االستثمار في التعليم،  فيصل أحمد بوطيبة -2
 . 207، صمصدر سابق ،  العولمة و التنمية االقتصادية،  طارق عثمان الحسون -3

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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والجدير بالذكر أن التكرار اإلنفاقي على االستثمار ال يتوقف على حجم اإلنفاق الحكومي في كل 
نما يتأثر به تأثرًا كبيرًا عند الشروع بتنفيذ منهاج التصنيع حيث يتخذ اإلنفاق الحكومي آنذاك صفة  مرحلة، وا 

االستثمار)المستقل( ويكون من األهمية بمكان، األمر الذي يغري المشاريع الخاصة على القيام باستثمارات 
مشاريع الحكومية جديدة تكون ربحيتها مشتقة من عمليات االستثمار الحكومي،سواء جاء ذلك من تجهيز ال

بالسلع والمواد اإلنشائية والخدمات، أو بإنتاج قدر اكبر من سلع وخدمات االستهالك لسد الزيادة الحاصلة في 
الطلب عليها.إذن فتنفيذ هذا المنهاج يشجع المشاريع المحلية كلها على زيادة عملياتها االستثمارية، ألنه كلما 

تي تمولها الحكومة، كلما أمكن مواصلة االستثمار بسهولة اكبر في تيسر خلق دخل جديد في االستثمارات ال
المراحل المقبلة، والتعويل بدرجة اكبر على مساهمة المشاريع الخاصة بجانب الحكومة في كل من مجالي 
التمويل وتنظيم استغالل الموارد العاطلة،وهكذا يتسع نطاق تثمير االدخارات ويزداد تكثيف استثمار رؤوس 

ال في العمليات اإلنتاجية، بما يترتب على ذلك استحثاث نمو القوة الشرائية،واتساع نطاق االستخدام، األمو 
ونشاط عمليات تكوين رأس المال بالتبعية، كل هذا يتوقف على إعداد وتطبيق منهاج مالئم للتصنيع، تعطى 

كثيرًا في المراحل األولى باعتبارات األهمية فيه إلى زيادة حجم اإلنفاق الحكومي على االستثمار،دون التقيد 
الربحية)التي يتوقف عليها في المعتاد أمر استثمار األموال الخاصة، باإلضافة إلى اعتداد األخيرة باعتبارات 

 .(1)توافر قوة شرائية في األسواق لتصريف منتجاتها (

ى تبديل األوضاع ونرى مما تقدم أن منهاج التصنيع يستطيع أن يولد قوى توسعية كبرى تعمل عل
االقتصادية القائمة، فهو يقوض)على درجات متفاوتة من الشدة(العالقات والمؤسسات القديمة التي لم تعد 
تتالئم مع مقتضيات التقدم االقتصادي، ويخلف تنظيمات وعالقات ومصالح جديدة تهتم بأمر تنمية اإلنتاج 

ن المغانم في الميادين التجارية واالقتصادية بالنظر لما تحصل عليه من المنافع واألرباح، وتصيبه م
الكثير يتوقف على عنصر المبادأة، فالمبادأة في القيام باالستثمار)ربما تتخذه من  يءوالسياسية كما أن الش

تحظى  أشكال توسيع االستخدام األفقي لرأس المال في بادئ األمر، وتتطور إليه من تكثيف االستثمار،
بأهمية كبرى ألنه من المسلم به أن العامل الديناميكي في الجهاز االقتصادي هو حجم االستثمار ومعدل 

 .(2)تغيره، وليس تغير اإلنفاق االستهالكي الذي هو محصلة لقوى االستثمارات والتغيرات التي تترتب عليه(

 

 

 
__________________________________________ 

 . 208ص ، مصدر سابق ، العولمة و التنمية االقتصادية،  طارق عثمان الحسون -1

 .357، ص مصدر سابق،  االستثمار،  خالد وهيب الراوي -2

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF+%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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وتتجلى أهمية عامل المبادأة التي يتميز بها أول منهاج للتصنيع في إعادة توزيع عوامل اإلنتاج، السيما    
تخفيف ضغط كثافة السكان في القرى واألرياف وتيسير القوة العاملة لمشروعات االستثمار، واصالح وسائل 

نشاء طرق جديدة، وتنظيم عمليات استغالل الموارد الطبيعية)بما فيها المياه ألغراض الري  المواصالت وا 
وتوليد الكهرباء واستغالل الثروة المعدنية بما في ذلك النفط(ونشر المعرفة الفنية وما إلى ذلك من خطوات 

إذا ما تم هذا منهاج التنمية التي يمكن اعتبارها بمثابة شرارة تستخدم إلشعال نار الفعالية االقتصادية، حتى 
 .(1)سهل بعد ذلك استعجال تكوين رأس المال وزيادة الدخل

 : توزيع استثمارات رأس المالأواًل / 
نما على معدل سرعة  من الواجب التنويه هنا بأن تنمية الدخل ال تتوقف على حدوث االستثمار فحسب، وا 
 .(2)زيادة االستثمار الذي هو حاصل متوسط اإلنتاجية ونسبة االدخار من الدخل الوطني

هذا إال أن زيادة االستثمار تتأثر إلى حد بعيد بشكل رأس المال المستخدم في الصناعة)أي بشكل قسمة 
ي رفع كلفة العمليات االستثمارية التي االستثمار بين صناعات اإلنتاج واالستهالك( البد وأن تؤثر بدورها ف

 تضطلع بها المشاريع.

وعلى العكس مما هي الحال في البلدان المتقدمة، نجد أن الشطر األكبر من رأس المال المحلي في         
البالد المتخلفة يستثمر في صناعات االستهالك والسيما في الزراعة التي يعرف عنها أنها تفتقر إلى التنظيم 

هيالت الري والمكائن، وان تنميتها تتطلب تحسين كل من أساليب اإلنتاج ونوع المحاصيل، باإلضافة إلى وتس
 .(3)امور أخرى، ومما ال شك فيه أن درجة استغالل الموارد الطبيعية تؤثر في شكل استثمار

 االتجاهات الحديثة في نظرية التنمية:ثانيًا / 

ية التنمية اتجاهين، حيث ركّز االتجاه األول على أسباب فشل لقد أخذت المساهمات الحديثة في نظر  
الدول النامية في تحقيق عمليات تنمية سريعة ومتجددة ذاتيا، أما االتجاه الثاني فقد ركّز على العوامل المؤدية 

 إلى تنمية اقتصادية متجددة.

 

 

___________________________________________ 

 .358، صمصدر سابق ،  االستثمار،  خالد وهيب الراوي -1
 . 180، صمصدر سابق   ، العائد من االستثمار في التعليم،  فيصل أحمد بوطيبة -2
 .134، ص  2008،  االردن، دار الثقافة للنشر ، 2، ط االستثمار في الترخيص االمتيازي: الفرانشايز مصطفى حبيب ، -3
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 أسباب فشل الدول النامية في تحقيق تنمية سريعة: ثالثًا /

لقد قدمت عّدة تفسيرات لذلك مثل الشرك السكاني )تزايد السكان في الدول النامية يتمخض عنه  
نخفاض معدل نمو نصيب الفرد من الدخل(، تخصص الدول النامية في مجاالت إنتاجية ذات آثار ثانوية ا

على بقية القطاعات كاستخراج المعادن، أو االعتماد على تصدير المواد الزراعية، باإلضافة إلى العوامل 
دول، هذا فضال عن عدم قدرتها الخارجية غير المواتية والمتمثلة في تدهور شروط التجارة لغير صالح هذه ال

 .(1)على االدخار وضعف الحافز على االستثمار وعدم كفاية الهياكل األساسية لإلنتاج

وللحد من هذا الفشل يتطلب ذلك دورًا للحكومة يسهم في تيسير وتسهيل نجاح هذه المشاريع ويتضمن 
 ذلك عدة جوانب نوجزها باالتي :

عدم دخول الحكومة في عمليات استثمار تعرف في العرف االقتصادي على أنها دائمًا استثمارات يجب  -1
أن تسند لقطاع األعمال وتحديدًا االستثمار السياحي والتجاري ) كتجارة السيارات والمجمعات التجارية ( الن 

وازن والتي في النهاية ستشكل ضغطًا ذلك يعزز مبدأ األحادية االستثمارية ويولد دراجات من النمو غير المت
 على الحكومة وخفضًا لمستويات التنافسية والجودة والتميز . 

واعتباره مساهمًا ومشاركًا في التنمية  تعزيز الثقة في القطاع الخاص ضمن ضوابط من قبل الحكومة ، -2
 والنمو االقتصادي وشريكًا للدولة في النوائب والعثرات االقتصادية والسياسية للحكومة .

تعزيز المكانة التنافسية لجودة المنتج من قبل الحكومة وأال يبقي المعدل الضريبي وزيادته هو الهم  -3
 .(2)التاجر الدولة  –بة تعني الركود االقتصادي ألطراف السوق األكبر للحكومات ، الن زيادة تكلفة الضري

قيام الدولة بفرض مبدأ المسؤولية االجتماعية على مشاريع قطاع األعمال وتحديدًا شركات الهاتف  -4
الخلوي والقطاع المصرفي والجامعات الخاصة واألهلية ، تستخدم هذه األموال لمشاريع البني التحتية 

 ذو االحتياجات االقتصادية واالجتماعية الخاصة . واالجتماعية ل

وجود دليل اقتصادي يساعد المستثمرين على االستهداء لبعض المشاريع ذو الدخل العالي تقوم بإصدارة  -5
وزارة االقتصاد والغرف التجارية وبصورة متجددة تحدد احتياجات الدولة من المشروعات وتقيس جدواها 

 .  (3)هااالقتصادي ومستوي أرباح
_________________________________________ 

 .135، ص مصدر سابق ،  االستثمار في الترخيص االمتيازي: الفرانشايز مصطفى حبيب ، -1

 . 209سابق ، ص ، مصدر العولمة و التنمية االقتصادية،  طارق عثمان الحسون -2

 .31صدر سابق ، ص، م إلقتصاديةالمة ولعو االتجاه نحت ايادل تحوحد. محمد االطرش ،  -3

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%88%D9%86%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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 تمويل التنمية االقتصادية : رابعًا /

يرى بعض االقتصاديين أن أهم عقبة تعوق عملية التنمية االقتصادية في الدول النامية هي افتقارها  
الالزمة لتكوين رؤوس األموال بسبب القوى الدائرية المفرغة والتي تشمل الطلب على  إلى الموارد الحقيقية

رأس المال )االستثمار( والذي يتحدد أساسا بالحافز على االستثمار وسعة السوق وعرض رأس المال والذي 
نتاج فإن تحكمه الرغبة والمقدرة على االدخار وطالما أن الدخول منخفضة نظرا النخفاض القدرة على اإل

 . (1)القدرة على االدخار منخفضة كذلك
لذا فإن التنمية االقتصادية تستدعي أوال كسر هذه الدائرة، بمعنى إيجاد كافة السبل لتكوين رؤوس  

 األموال الالزمة لهذه التنمية والتي توجه إلى :
 تحسين وزيادة رأس المال االجتماعي . -
 ريب والخبرة .تحسين نوعية عنصر العمل بالتعليم والتد -
إعادة تخصيص الموارد وذلك بالتحول من استخدامات تتسم بانخفاض اإلنتاجية إلى استخدامات  -

 تتسم بارتفاعها بما في ذلك استخدام موارد جديدة لم تكن مستغلة من قبل .
 اقتصاديات الحجم وما يترتب عليها من وفرات . -
 . تحسين طرق اإلنتاج باستخدام التكنولوجيات الحديثة -

وعموما فإن الدول النامية تحصل على حاجتها من األموال من مصدرين رئيسيين هما : الموارد 
 . (2)المحلية والموارد األجنبية

وما يجب التأكيد عليه هو أنه ال يمكن تجاهل األهمية االقتصادية للمشاريع االستثمارية وبالتالي تكريس 
والتطوير لرأس المال البشري وبالتالي تقليل التخلف والتشوهات التي يعاني منها سوق العمل  االهتمام بها

الوطني خصوصًا من قبل الحكومات عن طريق تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الوطني وذلك من خالل برامج 
و التنمية االقتصادية  التأهيل والتدريب خصوصا مع وجود مثل هذه المشاريع التي تسهم في تحسين اإلنتاجية

واالجتماعية ، وبالتالي سيعزز المكانة التنافسية لالقتصاد الوطني بأطرافه و لتعزيز هذا النهج المبارك يجب 
القيام بسن التشريعات التي تحمي حقوق االستثمار وذلك من خالل العمل على وجود تعليمات وأنظمة 

مشروعات االستثمارية على سلم أولويات الحكومات وعندها وقوانين واضحة ولن يتم ذلك إال حينما تكون ال
 .(3)فقط سنضمن تحقيق الشراكة في االقتصاد والشراكة في التنمية

 

_________________________________________ 

 .289صدر سابق ، صمم االقتصاد ، علوس ، هاورد نون ، يلسوسام -1

 .358، صمصدر سابق ،  االستثمار،  خالد وهيب الراوي -2

 .136، ص مصدر سابق ،  االستثمار في الترخيص االمتيازي: الفرانشايز مصطفى حبيب ، -3
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 الخاتمة
 -ومن خالل بحثنا هذا توصلنا الى جملة من االستنتاجات والتوصيات :

 االستنتاجات

المباشر اذ يمثل  األجنبيطالما يوجد نقص في مصادر تمويل التنمية فالبد من اللجوء الى االستثمار  .1
 احد مصادر التمويل الخارجي البديل للمصادر المحلية.

المستثمر االجنبي والبلد المضيف الن كالهما يربح من عملية االستثمار هناك مصلحة مشتركة بين  .2
وان البلد المضيف هو اكبر الرابحين الن نتاج عملية االستثمار سوف تبقى على ارض هذا البلد ويسجل 

 لصالحه من خالل ما أحدثه  من تطوير البنية االقتصادية وتطوير المهارات ورفع مستوى الرفاهية.

 إضافاتفي البلد فاألخير يمثل  أجنبيستثمار المحلي يحفز ويستنهض طالما يوجد استثمار ان اال .3
 اإلنتاجيةمباشره الى التراكم الرأسمالي داخل البلد المضيف من خالل زيادة عدد وقيمة وحجم المشاريع 

 والتجهيزات الرأسمالية.

وهي متعددة وشاملة  األجنبيةكات يجب االعتراف بوجود محددات ومعوقات تواجه دخول وعمل الشر  .4
 -تبدا بضعف عوامل الجذب وال تنتهي بالبنية التحتية والتشريعية ومن هذه المعوقات ايضًا:

والبيروقراطية وعدم الجدية والكفاءة في تطبيق التشريعات  اإلدارياالفتقار الى الشفافية وشيوع الفساد  - أ
 . األجنبيالجاذبة للمستثمر 

 لتحويل الفوائض المالية الى استثمارات. ةعدم وجود دوافع حقيقي - ب

. هناك اختالال في التخصيصات في الموازنات العراقية لصالح النفقات التشغيلية على حساب النفقات 5
االستثمارية وهذا مناقض لمنطق القوانين االقتصادية فاالستثمار أكان حكوميًا ام خاصًا هو الذي يمنح 

 رية والنمو ويخلق القيمة المضافة ويوفر فرص العمل.االستمرا

ان حل مشاكل القطاع النفطي العراقي وتنميته وبناءه بناءًا عصريًا هو المفتاح والمدخل الطبيعي  .6
لعملية النهوض االقتصادي فالقطاع النفطي الزال القطاع القيادي في االقتصاد العراقي وسيبقى كذلك حتى 

العقود النفطية هي ليست نصوص مقدسة ال يمكن التعديل والتبديل فيها وهذا امر يخضع ان ,و  اشعارًا اخر
 لكفاءة المفاوض العراقي الذي يمثل مصالح البلد وعينه على فرص النهوض وديمومة التطور.

ان االستثمارات االجنبية يمكن ان تكون سالح ذو حدين ففي الوقت الذي تمكن من النهوض بواقع  -7
د العراقي فقد تكون عاماًل معرقاًل اذا سيء استخدامها وبناء مفردات عقودها بشكل ال يخضع االقتصا

 للمصلحة الوطنية العليا من قبل المفاوض العراقي.
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 التوصيات

 .يجب اجتياز حاجز)المحرمات( الخاص بالخوف من االستثمار االجنبي .1
خال رؤوس االموال النقدية والعينية من دولة ان يتضمن االستثمار االجنبي وفق التعريف العلمي اد .2

 المستثمر الى البلد المضيف من اجل الحصول على االمتياز الممنوح له وبعكسه ال يعتبر استثمارًا اجنبيًا.
ايجاد األرضية التشريعية واالقتصادية واالمنية لتشجيع الشركات االجنبية على االستثمار في العراق  .3

عتمد تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الميدان وعدم التقيد بما متاح حاليًا من قوانين ووضع الية تنفيذيه ت
وسياسات واليات الن االساس في البناء االقتصادي هو االستثمار الواسع والسليم الذي يضمن حقوق 

لك التي المستثمرين و جذب رؤوس االموال العراقية المهاجرة وتامين الظروف والمستلزمات الضرورية لذ
 -منها:

 تقديم الضمانات والحوافز المناسبة والضرورية. - أ
 حرية تحويل االرباح و رؤوس االموال.  - ب
 تسهيل االجراءات االدارية)استحداث الشباك الواحد(.  - ت
 وجود سوق مالي كفوء وفعال في المكان والزمان المطلوبين لالستثمار.  - ث
لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة في القطاعات عالية التقانة التي يحتاجها  اقامة مناطق حره  - ج

 البلد وهو متخلف فيها زمنيًا وفنيًا.
 وجود خدمات البنية األساسية المدعومة.  - ح
تسريع االجراءات الجمركية واالعفاء من رسوم الجمارك والضرائب على الصادرات واعفاء المناطق  - خ

 نين الملكية.الحرة من قوا
 عدم الترويج لالستثمارات التي لها مصدر تمويل محلي واال اصبحت عبئًا ومنافسًا لإلنتاج المحلي. .4
لالستثمار االجنبي لتحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والمصلحة الوطنية  ةرسم إستراتيجية واضح .5

لكيفية التي يدخل فيها دون ان يكون الباب يتحدد بموجبها المجاالت التي يدخلها االستثمار االجنبي  وا
مفتوحًا لجميع المجاالت أي ان ال ندعو الى أي استثمارات بل التي يتطابق نوعها مع خطط وبرامج التنمية 

 المطلوبة والبيئة العراقية.

االستفادة المثلى من الثروة النفطية لتنويع مصادر االقتصاد العراقي وتطوير هيكل الصناعات  .6
 .  الكيمياوية والصناعات السائدة والمكملة لها وتطوير القطاعات غير النفطية

تعظيم العائدات النفطية من خالل االستثمار المبرمج لتطوير الحقول وزيادة الطاقة اإلنتاجية وتفعيل . 7
مكانياتيجب التركيز على عقود المشاركة لما تتميز به  من فعل سريع ,و  كفاءة العنصر البشري الفنية  وا 

 .ضخمه ومردودها الكبير المحفز للجانب المستثمر 
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