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 المستخلص
 

س، اجويدددلست جدددنبل سقددد ست و ددد ست حن دددبتسأحدددالسأمدددرسج دددنالبس،يعدددالستثمددداألجنبستالمبددد ست جبن دددب 
وأالتةسإلالجدددنلست ااميدددن ست حاليألددد سوت جبدددبةست  ميددد سس،مهنسادددوقيبسب وألستاجدددوتلس عجتيددد ست امجيددد ت اددد سجددد س ددد 

ت حاليألددد سستامدددن ي وتالجدددنلسس،وزيدددنالةسجهدددنبت ست ادددو ست عنجتددد س،كبالمدددان ست عدددبت سإ تددديرسإ ددد ستإلالتبيددد و
ت اعددببسسإ دد  دد تسمددالبست بحدد سس.وزيددنالةس ددالباهنست امنقمددي س،وبقددكسك ددنلةست جمالددن ست جحتيدد س،قدد ستثماددن 

بيتددد ست سج  دددبت س يدددنألسأألدددبوس، جحدددالالةس ثمددداألجنبستالمبددد ست جبن دددبعتددد سعبيعددد ست بيتددد ستثمددداألجنبي ست
بنمدددداجالترسس،كبالمددددان ست عددددبت سإ تدددديرن ددددبسقدددد سلمبدددد ست جبتث ا ددددنالي سعتدددد ستثمدددداألجنبستاستثمدددداألجنبي 

 Autoregressive Distributed Lagسبعددددنلست جوزعدددد قاددددبت ستإلسيتثمحددددالتبست دددد تا س سأمجددددو  

Modelس(ARDL).أ سممدددنالسعث ددد ساوتزميددد سعويتددد ستالدددلسبدددي ست جا يدددبت سسإ ددد سواو دددت ست البتمددد س
لجدددن  (سوت جا يدددبسم دددي ست  دددبالسجددد ست مدددنالست جحتددد ستإلسجاومدددعس،لجدددن  ت جمددداات س)ت مدددنالست جحتددد ستإل

أألدددبسعويتددد ستالدددلسعكمدددي سسعث ددد ست ادددنبكس)تثمددداألجنبستالمبددد ست جبن دددب(سجدددثلسجدددالةست البتمددد ،سوممدددنال
السعث دد سأألددبسبن ددب،سكجددنسأ هددب ست ماددنتلسعددالرسولددووجعمويدد سبددي سمددعبست  نتددالةسوتثمدداألجنبستالمبدد ست ج
.س دددددجر(سوتثمددددداألجنبستالمبددددد ست جبن دددددبجعددددداللست اس،عويتددددد ستالدددددلسبدددددي س)مدددددعبست  دددددببست بمدددددج 

 دددلكسعتددد سجتددد ساست اددد سلدددبتلت تإلا دددبيعن سوت ست جزيدددالسجددد س دددالتبإن عجدددلسعتددد سبوأو ددد ست البتمددد س
وتاجميددد سسبيتددد ستمددداألجنبي سلن بددد س ثمددداألجنبستالمبددد ست جبن دددبسجددد سجدددثلساحمدددي ستثو دددن ست مينمدددي 

قدددد ست ددددوزتبت سستإلالتبيدددد وابمدددديعستإللددددبتلت سس،وامجيدددد ست بمدددد ست احايدددد س وج  ددددبت ستث ا ددددنالست كتدددد
وجددد ستاق دددلسقددد سمددد تست جلدددنلسابمددد سج هدددورسس ت ست عث ددد سبنثمددداألجنبستالمبددد ،سوت هيتدددن سوت ج ممدددن 
واعدددددويبست لهدددددنزست ج دددددبق س جدددددنس ددددداسجددددد سالوبسقددددد ساجويدددددلست ج دددددبوعن سس،ت حكوجددددد ستإل كابوميددددد 

كبالمددددان سسإ تدددديروسو ددددكسبددددبتجلسومينمددددن ساددددبويلس ت ددددب ستثمدددداألجنبي ست جانحدددد سقدددد سس،تثمدددداألجنبي 
ست عبت .
س

 .المباشر األجنبي االستثمار االقتصادية، االستثمارية البيئة متغيرات االستثمارية، البيئة : المفتاحية الكلمات

 

Abstract 

 

Foreign direct investment (FDI) is one of the most important sources of external 

financing at the present time, which provides capital for the development process, an 

instrument for introducing modern technologies and technical and administrative expertise 

to the Kurdistan region of Iraq, increasing manpower skills, introducing modern methods 

of production, , Increasing their competitiveness. The objective of the research is to identify 

the specific investment environment of foreign direct investment and to measure the impact 

of economic investment environment indicators on foreign direct investment in the 

Kurdistan region of Iraq using the Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL) model. 

The study found that there is a long-term equilibrium relationship between the independent 

variables (GDP, GDP per capita) and the dependent variable (FDI) during the study period. 

There is a long-term adverse and significant effect between the interest rate and foreign 

direct investment. The results also showed that there was no long-term impact relationship 

between (official exchange rate, inflation rate) and foreign direct investment (FDI). The 

study recommended the issuance of more legislation and procedures that encourage the 

creation of an attractive investment environment for foreign direct investment by 

improving political and security conditions, macroeconomic indicators and infrastructure 

development, and streamlining administrative procedures in ministries, bodies and 

institutions related to foreign investment. The concept of e-government refers to the 
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development of the banking system because of its role in the financing of investment 

projects, and the development of programs and policies promotion of investment 

opportunities available in the Kurdistan region of Iraq.     
                        
Key words: investment environment, economic investment environment variables, foreign 

direct investment. 

 
   المقدمة

ا جي ساحالين سآمي سواحاليالسب  سجماابتي سس(3002عنرس)بعالسسالست وت كستث ا نالي االس ه
عت سعنااهنسو كسببتجلستإل ثحسوميكت سس تيرإ سأج  سحكوج ستإلس،كبالمان سإ تير امجي سواعويبس

ست ببتجلسق سجلجوع سج ستإللبتلت سوتإل ثحن ستث ا نالي سس، تيرق ستإلتث ا نالس واجألت سم ه
بهالبسسير توت ا بيعن ست انمومي ست ا سج س  مهنسل  ست جزيالسج ستثماألجنبت ستالمبي س إلستإلالتبي و

احاي سامجي سقعتي سوجماالتج ساو   سعلتاهنسبمب ست  بوبست مينمي سوتاجمي ست ا سعنم سجمهنست عبت س
سعت سكنق ست اعنعن ستث ا نالي   سقسجتجومن سس هالساعوبت سس تير ستإلإويجك ست اولسس.وأ ا سب ث هن

جثلسس حس  السج وياس،ججاتبست جلنث سب  لستإلبتالةست حن بةس تا ييبسواعبي سببتجلستإل ثح
ت اعوبسق ست بمي ست احاي سوتإل ثحن ست ا بيعي ست وتمع سوت جاثحا ست ا س جت ست كأليبسج ست لوتم س

س نمو ستثماألجنبسسق ث سس،ت مينمي سوتثلاجنعي سوتث ا نالي  ع ست اوتمي ست جماحالأل سوق سجاالجاهن
ت سجنساحمم ست بيتثماألجنبي سقكتهرسق ساعويبست بيت سججنسيمس(3002)ق سعنرسس تيرت  يسأ البهستإل

ن حبي سقس،كن سأألبستثماألجنبت ستالمبي ست جبن بةسعت ست مجوستث ا ناليسأمب سوأ و ستثماألجنبي 
سوتبا ن س سوتمج نضسج  بت ست  منال تث ا نالي سومهو  ستإللبتلت سواوقبسأموت سجن ي سجاعوبة

ستثم سجمنمج  سج  سكبيب سب كل سازيال سوت االبي  ست اعتير ست مجوسجماو  سق  ست جبن ب ستالمب  األجنب
ستث ا نالي.
 بحثأهمية ال
س اجويلتسإ سيعالسأحالسأمرسج نالبس،بح سج سأمجي ستثماألجنبستالمب ست جبن بمجي ست أسمبكاسس

وأالتةسإلالجنلسس،مهنساوقيبسب وألستاجوتلس عجتي ست امجي ت ا سج س  س،ت جنبل سق ست و  ست حن ب
س،عنجت وزينالةسجهنبت ست او ست س،بالمان ست عبت كسإ تيرسإ  ستإلالتبي ت  مي سوست اامين ست حاليأل سوت جببة

س.وزينالةس الباهنست امنقمي س،وبقكسك نلةست جمالن ست جحتي س،مان ت حاليأل سق ستإلستامن ي الجنلسوإ
 بحثمشكلة ال
سو  وبست اجويلس تج نبيكستث ا نالي سوتجاثلسكبالمان سإ تيرق سس سعالرسك ني ست جوتبالست جن ي إ

لمب ست جبن بس مالسقلوةست جوتبالست جحتي سوت ح ولستثماألجنبستاسإ  ت تلولسسإ  سالقكميكلستثمان س
سعت ست اجويلست ثزرس احاي سامجي ست ا نالي .س

 لبحثفرضية ا
قعنلسق سسألبسوالوبأس ست بيت ستثماألجنبي ستث ا نالي ست جاجألت سببعضسجا يبت ستث ا نالس هنإ

س ستثماألجنبستالمب ست جبن ب. ل
  بحثهدف ال
سمالتبستآلاي :ساحاي ستاسإ  سبح مع ست ي
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كبالمان سستيرإ ق سست اعببسعت سعبيع ست بيت ستثماألجنبي ست جحالالةس ثماألجنبستالمب ست جبن ب .1
 .ت عبت 

ستيلساعوبت سجا يبت ست البتم سج سجثلستماعبتضست بينمن .حا .3
ن بسق سلمب ست جبتث ا نالي سعت ستثماألجنبستاسبيت ستثماألجنبي ت سج  بت سبعضس ينألسأألب .2

سكبالمان ست عبت .سإ تير
 بحثمنهج ال
 كج سق ث سع ست جمهلستس،رستعاجنالست جمهلست احتيت ست و   سج سجثلسلجكست بينمن سواحتيتهنا

س سبنماجالتر س سأمجو  ت اينم  ست  تا  ست جوزع سيتثمحالتب ستثبعنل  Autoregressiveسقابت 

Distributed Lag Modelس(ARDL).سس
 حدود البحث

-3002أجنست حالوالست زجنمي سقا جلست جالةس)س،كبالمان ست عبت سإ تيرا جلست حالوالست جكنمي س تبح س
        (.س3012
 بحثهيكل ال
سجحنوبسوجناج سس ألثألسإ  سبح رست م  س  س

 .ت م بيس تبيت ستثماألجنبي سوتثماألجنبستالمب ست جبن بسعنبإلت -0
س.وتثماألجنبستالمب ست جبن بستث ا نالي ساحتيلست عث  سبي ست بيت ستثماألجنبي  -6
  .بن بوتثماألجنبستالمب ست جستث ا نالي ست بيت ستثماألجنبي ج  بت سسبعضست عث  سبي س ينأل -3
 
 النظري للبيئة االستثمارية واالستثمار األجنبي المباشر طاراإل -0

 البيئة االستثمارية مفهوم -أوالً 
عت سسق سالولسأجب سياو بس  ينرست جماألجبسبنماألجنبسأجوت اسأوسجببااست  مي سوت اكمو وليسإ 

سي تثماألجنب ست بيتيم ببسج هورسإ سس،جال ساوتقبسبيت سجثتج س ثماألجنبسق ست الولست ا سيماألجبسقيهن
قناو ن ست عنج سس،ق ستالنمن سب وألستاجوتلسواوعمهنسةت  بوبسوتاو ن ست ج ألبسجلجو سإ  

وت ام يرستإلالتبيس تبتالست ج يبسوجنسيجاتكاسج سجيزت سس،جنسيا بسباسج ستماابتبسأوست عبت  تبتالسو
بتجلست الو  سع سبسق ث سس،احاي س اوقبسعوتجلستإلمان سوجنسيجاتكاست بتالسج سبمول بتقي سواليجوغبتقي س

س،ق ست التجلسوجاوتز سجكست جنب سوجال سجمنمجاهنسق ساحاي سمجوس،وجوتزمناهنسوجععهنستث ا نالي 
وعبيع ستاموت ست منتالةسق ست بتالسوآ يناهنسوت ا بيعن سوت اوتمي سوجال سكجن هنسوو وحهنسواوتزمهنس

 ساعالسم هسإس،ي تثماألجنبست بيت هورسكلسم هست عمن بساالجلسق سج س،بجنسيابا سعتيهنسج سحاو سوأعبنل
ست بعض سببع هن سواا ألب سوا ألب سجاالتجت  ست اوس(01-00س،3013س، ت ور)س.ت عمن ب سبيت عبب

ت جكوم س تجحيعست  يساارسقياست عجتي ستثماألجنبي سوا أليبسسجلستاو ن سوت  بوبلجسنب مهس تثماألجنبي
ست  بوبسإيلنب سمتبسن سياتال سسن سيأو سقب سملنح سوتالنمن سعت  سحبك  سوعت  ستثماألجنبي  ت ج نبيك

ستثماألجنب  ست بيت ستثماألجنبي سإسويجك ست اول(س4س،3003س،)ت ج مم ست عببي س  جن ستثماألجنب.
 ست ا ساارستأوست عوتجلستث ا نالي سوت مينمي سوت انمومي سوتثلاجنعي ست جكوم س تبيستاو ن سااجأللسق 

سهست عوتجلسق سجح تاهنسعوتجلسل  سأوسعوتجلسعبالس ثماألجنبا كلسم سإ س،قيهنسعجتي ستثماألجنب
 .ت جبن بستالمب 

 
 ً  البيئة االستثمارية في اقليم كردستان -ثانيا

سا :ي سنجكبالمان سكسإ تيرق سس تثماألجنبيست بيت ويجك سإي نحسأمرسعمن بس
سس
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 االستقرار السياسي واألمني -
ساليي إ سس،ثماألجنبستالمب ست جبن ب ست جهج سجحالالت ت يعالستثماابتبست مينم سوتاجم سج س

وت عكألسس،جمين سأوسق سا ليكست جماألجبي ستالنم سعت ستثماألجنبسق ست بتالت ست جماابةسمينمين سسمنجن سسالوبت س
ست ج يبس   السق  سعالرسس حيحسم بت س س تبتال  ا ألبست م نعستث ا ناليسبناو ن ست مينمي سوتاجمي 

ساسعالرستماابتبست مينم ستث ا نالي ستاجبست  يسيلعلست جماألجبيبا سعتتثماابتبست مينم سوتاجم سيا
سوبن عكألسكتجنسكن ست بتالست ج يبسجماابس، سعت سجماابلسج نبيعاستثماألجنبي  تالمب سغيبسجعج

سإ تيريعالسو ،ماألجنبت كتجنستعج  ست جماألجبو سوبن ان  سا ليعهرسعت ست جزيالسج ستثسوتجمين سسمينمين س
س،جم سممب أا سلن ب س ثماألجنبست جحت سوتالمب س جنسياجاكسباسج ستماابتبسمينم سوكوبالمان سجمع

س ستثماابتب سي كلسم ت سأإ  س ل  ستثماألجنبت ستالمبي  ست عوتجلست هنج  س،3013س،)حاليالس تير إلحال
 جن ست ج مم ست الو ي س سإ  كبالمان ستم جنرست عبت سسإ تيرججنسيعززست بيت ستثماألجنبي سق س(سو272

سجأللسMIGAتثماألجنبس) ست مينمي  ست ججنعب ست ا جي س ال ست الو  سع سعبي ساوقيب س تبمال ست انبع  )
ت  جنمن س السججنعبسمز ست جتكي سوتإلجثلسبن اعن الت سوتث عبتبن سوت حبو ستامتي سوتثم ث س

نسق ست عبت س)عبالت ب جنبستاجم سججنسيمهرسق سل  ست جماألجبي ستالنم سوا ليعهرسعت ستثماأل
س.(124س،3013س،وتبي لوت 
 البيئة التشريعية والقانونية  -

سسسسسسسس سلن ب سةكبيبست سكبالمان ست عبت سلهوالسإ تيرب   سحكوج  لجيكسسوج س ثماألجنبس اوقيبسبيت 
سب ثماألجنسن سج لعسن سجت سجمنجبهالبسس3002س عنرس(4)سارسإ التبس نمو ستثماألجنبسب رسإ س،ت لوتم 

سالت سأوسجم بسوإزت  ست جعو ن ست انمومي سوقمحست جلنلس او يبسبأألست جنلست وعم سوتالمب سجلاجعن س
سللج سأوس، تث ا ناليقعن  سق سعجتي ست امجي سسهرسب وبةبن  كلست  يسيمستثماألجنبي ق ست ج نبيكس

ستماألجنبي سيت جمحسامهيث سوحوتقزسا ليعي سوإع نلت س بيبي س ب وألستاجوتلست جماألجبةسوإيلنالسم
س(سإ 7،س3002،ستثماألجنب) نمو سس. تيرق ستإلستثماألجنبججا  س ام يرست لوتم ست ججات  س عجتين س

س،كبالمان سإ تيروا مم سبجولباسميت ستثماألجنبسق سستجاينزت سكبيبةس تجماألجبي م تست انمو سجمحس
ةسو السم  ست  ابةست ألنمي سج ست جنالةست عن بس،وم سميت سجماات سابابعسجبن بةسببتنم سجلتألست وزبتل

وموست جم ولسع ساولياسس،و اسحاو سو ثحين ست وزيبس، سيكو س تهيت سبتيألسبالبل سوزيبأعت س
وامجي سم تست انمو سق سس، اسعث  سبجهنرست هيت جنسأعجن هنسوتإل بتبسوت ب نب سعت سم نعناهنسوكلس

س:سا تآلوعت ست محوساعبضسأمرسأحكنرسم تست انمو سمام يرستثماألجنبستالمب ست جبن بسموبسم
،س3002،ست جنالةست جنجم ،ستثماألجنب:س) نمو س:سواا ج سجنسي ا اإلعفاءات الضريبية والكمركية -

س(2-7
ج سسع بسمموت ستعابنبت سس10يع  ست ج بو سج سلجيكست  بتت سوت بمورسغيبست كجبكي س جالةسس-1

ست ج بو سباااليرست جالجن سأوسا بيخستإلمان ست  عت .سلانبيخسبال
اع  سلجيكستآلث سوتالهزةسوت جعالت سوتآل ين سوت جكنت ست جماوبالةس تج بو سج ست  بتت سس-3

س سإلنزة سعت  ست ح ول سو بع ست جعنببسس،تثمايبتالوت بمور سعبي  سع  سإالجن هن سيار سأ  عت 
أ ساماجالرسوس،جثلسمماي سج سانبيخست جوتقا سعت س وتتجهنسج س بلسبتيألست هيت س تيرت حالوالي س إل

وبعكماسثسا جتهنسم هستإلع نلت سويتزرست جماألجبسبالقكست  بيب سسغبتضست ج بو سح بت سا
سويعن  سب بتج س البمنس عبسجبتغست  بيب ست جماحا .
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س -2 س تج بو سج ست  بتت سوت بمور ست جماوبالة ست  ينب سع ساع  س عك س يجاهن سازيال عت سأ سث
و  السبابتبسجمب سج سبتيألست هيت سبن جوتقا سعت س وتتجهنسس،(سج س يج ست جكنت سوت جعالت 15%)

سوكجيناهن.
اع  ستآلث سوتالهزةسوت جكنت سوتآل ين سوت عالالست ثزج س اوميكست ج بو سأوساعويبهسأوساحاليألاس -4

 ج ست  بتت سوت بمور.

ججألسمموت سعت سأ ساحالالسأموت سس5 جماوبالةسج ست بمورست كجبكي س جالةساع  ست جوتالستاو ي ستس-5
وكجين سم هست جوتالسج س بلست هيت سجكسإععنلستاو وي سثماجالترست جوتالستاو ي ست جحتي ست جاوقبةس

 .وموعن سسكجن سستثماألجنبيوت جثتج س تج بو س

ن سوجمهنستآلث سسوتآل يس، تجماألجبسوق سأحكنرسم تست انمو ستمايبتالسلجيكستحاينلن سج بوعاسيح  -2
واع  سم هست جماوبالت سج سلجيكست بمورست كجبكي ست التجت سج ست جعنببسس،وتالهزةسوت جعالت 

سغبتضست ج بو .سساس بيع ستماجالتجهنسح بت سس تيرت حالوالي س إل
 سحوتقزسوامهيث سإ نقي س تج نبيكستثماألجنبي ست جلنزةسأعع سم تست انموسإعفاءات إضافية: -

سو  السق ست حنث ستآلاي :
س. تيرت ج نبيكست ا ساانرسق ست جمنع ستا لسمجوت سق ستإل -1
ست ج نبيكست ج ابك سبي ست جماألجبست وعم سوتالمب . -3

س يزت ساح،سوك  السجمنع سجنب ست جال ست بتيم سو  الس ا ليكستثماألجنبت سوإ نج ست ج نبيكسق 
 تست انمو س سمإقس  تجماألجبي ست جحتيي ست انالبي سعت سبمنلس بتكن سجكس بكن سألمبي سوب وبةسعنج

ج ست اوتمي ست ج لع سوت جاعوبةسجانبم سجكس وتمي سكأليبةسجمهنس نمو ستثماألجنبستثاحناليسب رسساليع
ست جعالل.(س3002 مم سس12)
س (س124س،3013س،وتبي ل)عبالت ب نسوت  :سي انس سعت سجـوامسي:ــة المستثمر األجنبـمعامل -
ب سويكو س تجماألجبستالمس،يعنجلست جماألجبسوت بأمجنلستالمب سكن جماألجبسوت بأمجنلست وعم  .1

وام ست جنالةست بتبع سعت سأ سس تيرت ح سق ستجاثالسكنجلسبأألسجنلسأيسج بو سيايجاسق ستإل
سح ستثجاثالسي جلست بمنين سوتابت  .

تابت  سوت مينبت ستإلمانلي سوق سأحكنرسم تست انمو ,سسوتماتلنب تجماألجبستالمب سح ست اجتالس .3
سومينبت سغيبس يح س اسأ سي ابيسأوسيما لبس  ن حسج بوعاستثماألجنبيسعانبت سمكمي

سإمانلي سبجنسياعت ست ج بو سبعالسجوتقا ست هيت سعت س  ال.
ي سأوسبماألجنبيسج س بلسأيس بك سا جي سألم تجماألجبستالمب ست ح سق سا جي سج بوعاستث .2

سويارسبجولباسا جي سكنق سلوتم ست عجتين ست ا سياورسبهن.س،منسجثتج الوعمي سيع
ست جنب سأببنحسوقوتتالسبأمجن اسوق سأحكنرسم تست انمو .سإ  ت مجنحس تجماألجبستالمب سأ سيحولس .4
اسي ست ج بو سأوست ا ببسقيت جنب سعمالسا  سإ   تجماألجبستالمب ست ح سق سإعنالةسبأمجن اس .5

سن.سلبتلت ست كجبكي سوت  بيبي ست جعجولسبهبجنسثسياعنبضسجكسأحكنرست اوتمي سوتث
سإ  أوسسجماألجبسألمب سآجبسإ  سن ستيأوسلزسإععنلست ح س تجماألجبستالمب سباحويلستماألجنبهسكتين س .2

سجماألجبسوعم سأوست امنزلسع ست ج بو س  بيكاسبجوتقا ست هيت .س
ت ح س تجماألجبي سب احسحمنبن سج بقي س  ن حست ج بو ستثماألجنبيسبن ماالست وعم سإععنلس .7

سأوسجنبلا.س تيرأوستالمب سأوسكثمجنس ال ست ج نببسق ستإل
إععنلست ح س تجماألجبستالمب سبنماجالترستاياليست عنجت ست جحتي سأوستالمبي ست ثزج س تج بو س .0

 سحتي .تاياليست عنجت ست جسإ  جكسإععنلستاو وي س

س
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 البيئة االقتصادية -
منعالسق سل  ستثماألجنبستالمب سي ا نالسواحاي سجعالث سمجوسجبا ع سإ ستاالتلست ليالس ثسسسسسسس

سس،ت جبن ب ستث ا نالي ست مجو س بتبمرسأويعال ستاجن  سعمال ست جماألجبي  سعت  ست ج ألبة ست عوتجل سأمر حال
حالست بكنتزستامنمي س عجتي س ت سأبعنالسجاعالالةسم سعجتي سأإ سيجأللست مجوستث ا ناليسس,تثماألجنبي

س سا الي ست ا  ساعوبهسإ  ت احالي  سبنالنه ست جلاجك سعبيع  سق  سل بي ست بيس،إحالت ساحول ت سوااجألل
تث ا نالي سق سجنسيحاااست بتالسج سجعاللسمجوسحايا سيعكألسجماو ست اعوبستث ا ناليس تبتالسبجنسيابا س

وجنسيمالسع سم تست ابتكرسج سبقكسجماو سس،حاي ست ابتكرست بأمجن  اسإ  عت س  السج سإجكنمن سا اليس
ت وت كستث ا ناليسستيل(سوعمالساح5س،3002س،)ت ج مم ست عببي س  جن ستثماألجنبس.تإلمان سوتإلمانلي 

سن منالست جحت ستإللجن  سوجاومعسم ي كبالمان سج سجثلسبعضست ج  بت ستث ا نالي سكسإ تيرق س
سجم س)وس،وإلجن  ساكوي سبأألست جنلست ألنب سات  بال س تجالة س هال سس،(3012-3002ثميجن سأمهن ابي 
 ا نالستسإ  ج سجبالأست اجعيعست جبكزيسس تيربعالسأ ساحولست ا نالستإلسثميجنس،جتحو ن سسومجوت سستماعن ن س

البل سبسحبس نترسعت سجبالأستثم انحسوت حبي ستث ا نالي سوا ليكست النبةست حبةسوتثماألجنبت ستالمبي 
كجنسأ س عبسعم بستثماابتبستث ا ناليسس، تيرتإلسإ  ججنسمنعالسعت سل  ستثماألجنبت سس،كبيبة

قعمالجنسيعنم سس،وت مااليسيعالسج ست جحالالت ست بتيم ست ا سامهرسب كلسقنعلسق ساحليرست بيت ستثماألجنبي 
س تع ست حاياي  سوتمعكنمنااسعت ست  نالبت سوعت ست ايج  ست وعمي تث ا نالسج سحن  سا جر نسججس،جت 

كجنساعالسس،ت حنقزس ال ست جماألجبي سق ست و كستث ا ناليسوتمج نضسيابا سعت س  السج سقاالت ست ألا 
و االسس،أمعنبست  ببسأحالست ج  بت ستامنمي ست ا ساعكألست ججنعبستث ا نالي سق سج  بست امنقمي 

بسيتماجالرستث ا ناليو سج  بت سأمعنبست  ببست حاياي سق س ينألست االبةست امنقمي سبي ست الولسوااال
تماابتبسأمعنبس ببست عجت سوجماو سوستمج نضسأمعنبست  نتالةس إ  تسقس،أمعنبست  ببست اوتزمي 
س،كبالمان س تيرإق سسببزست جكومن ستث ا نالي س تبيت ستثماألجنبي أج سساعالست ا جرست جمج ضسممبين س

سسس(102س،3012س،)ت ع توك ي كث سعوتجلسل  س ثماألجنبت ستالمبي .سو
 الموارد الطبيعية والبشرية  -

إ سس،حالست عمن بست جهج ست جكوم س تجمنخستثماألجنبيأقبست عمن بست عبيعي سوت ب بي ستيعالساو
كسوقبةسجسا كلسعمن بسل  سجهج س ثماألجنبسوجن  ستثماألجنبستالمب ست جبن بست  يسيبابعسعبالين س

ينالةسأ لسجنسيجك سبهالبسزسإ  للساج يضساكن يبستإلمان سأت جوتبالست عبيعي سق ست الولست ج ي  سج س
ست عسإ تيرقبسق ستوااوس،تاببنح ست م عسوت  نز سوق سجاالجاهن سعبيعي  سياالبسس،بيع كبالمان سجوتبال إ 

 سإوس،جابسجكع ساب يو (س2وتحاينع ست  نزست عبيع ست ج كالس)س،(سجتينبسببجيل45تحاينع ست م عس)
ست ب بي سوتاياليست عنجت ست بجي  سا كلسعوتجلسج لع س ثماألجنبتاو ضس ستمج ناس؛قبست جوتبال

سي اليس سوج وسإ  ت اكن يبستإلمانلي  س ت بكن ستالمبي  ست امنقمي  ست االبة عم بسساكن يبس ن سالعر
ست عجل سوت لوتبي . سإس(127-122س،3013س،)عبالت ب ن سمكن  سعالال سبتغ سق سعنرسسإ تير  كبالمان 

س،(3012-3002)س(س تجالة%3.0)سوكن سجعاللسمجوست مكن س،(سجتيو سممج 5،214،070)س(3012)
وياالبست جلجو ست كت س اوةست عجلسحوت  سس(3س،3012س،ت او ست عنجت ت مكن سس مرتثح نل_س)ميت 

(سج س%20وكنم سممب ست ا  يلس تاو ست عنجت سق ست اعن ست عنرس)س،(3007)(سجتيو سعنجلسعنرس3.0)
ق سحي ستماحو ست اعن سس،(3002)بعالسعنرسس تيرمايل س ا يبسوت كست ا  يلسق ستإلس،جلجو س وةست عجل

وكجنسجو حسق ست لالولسس،(3007)(سعنرس%53.2)سإ  ت جن سعت ست ممب ستاكببسوت ا ستزالتال س
س.(23س،3012س،كبالمان سإ تيرستح نلس)ميت .س1

س
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  0جدول ال

عام ل قليمإلا في حسب القطاعات االقتصادية والمحافظاتبنسبة تشغيل السكان في سن العمل 
(6002) 

 % اخرى القطاع المختلط  % % القطاع الخاص القطاع الحكومي % المحافظة

س13.2س1.2س3..4س27.3 اربيل

س7.2س0س1..5س22.2 السليمانية

س..7س0.1س40.1س..51 دهوك

س3..س0.5س53.2س20 المعدل 

س،(3012–3013)ستثمدددددابتايلي جعددددد ست امجيددددد سس،(3011كبالمدددددان س)سإ تددددديرسقددددد سوزتبةست اجعددددديعس:المصددددددر
س.23س،تببيل

س

 التحتية ىالبن -
سيماول ستس،اا ألبساكت  ستإلمان سب كلسكبيبسبن بمي ست احاي س تالو  ست ج ي  سسسسسس  مهوضسبوت كسججن
س ك ساوتك سجاعتبن ست  بكن ستثماألجنبي سوبن ان  سامهرسق سس ت بم ت احاي سوت عجلسعت ساحميمهن

سيوتس،ل  ستثماألجنب س إ  ست بتال سق سل  ستثماألجنس ت بمسولا ست  عي  س عوب  س،المب بستت احاي 
ماسيجاتالسممب سجابو  سج ست بمي ست احاي سكن عن  سوت عب سوت جوت ث سإبالمان سقكس تيروبن ممب سإل

ساحان ست  سوت جعنبت س كمهن جال سبس ست  بكن ستالمبي ساهارسكأليبت ساس،اعويبسب كلسأكببس وت جينه
(س122س،3013س،وت لوتبي عبالت ب نس)س.تثماألجنبيت احاي ست ا سا ألبسق سعبيع ست ابتبسس قبست بمتاو

سسقجألث س ست و ول سيعال ست كهببنل سأجبت سسإ   عن  سجعاول سبمعب ست كهببنتي  ب سبن ممسأمنمين سستإلجالتالت 
ست بس، ت بكن ستثماألجنبي  سامهل سقب ن سسم كجن س تمال سأست احاي  سق  سوت  بتل موت س ت بكن س تبيك

ت سعساكن يبست مالست الو  ست جمج   سا لك سإوس،وبن ان  سا لكسعت سل  ست جماألجبي س،ججات  
بالمان ساولالسجلجوع سج ست جعنببست حالوالي سجكسكلسج سابكينسوموبينسكسإ تيروق سس،ت النبةس تاهن

كجنس  سيكو سممنالسعنت سق سجلنلست مالسس،إ سيجك ستثما نالةسجمهنسق سجلن  ست النبةسوت مالس،وإيبت 
سججنسيمهلسعجتي ست مالس،ق سأببيلسوتآلجبسق ست متيجنمي حالمنسأ ولوالسجعنبي سالو يي سست لويسم بت س

ست بم أوسسن سعميوكبالمان سج لع سعت ستثماألجنبسموتلسكن سسإ تيرت احاي سق سس ت لويسوبن ان  ساعال
س(س105س،3012س،)ت ع توك .سن سألمبي
ساالجتماعية  يئةالب -

و ست ألانق سوك  الست جماسااجأللست بيت ستثلاجنعي سبن جبنالئسوت ايرسوت عنالت سوت اان يالستثلاجنعي سسسسسس
 س لعسجنسكنم سم هست عمن بسإيلنبي وكتس، سيكو س هنسالوبسق سل  ستثماألجنبت إس،وموعي ست حينة

لالسممنالسوثساوس،مان سبنثم انحسوت امنجحالكبسإ تيروياجاكست جلاجكسق سس،عت سل  ستثماألجنبت 
سعب ي  سوسج نكل ستثلاجنع سس،ج مبي واليمي  ست ومع سق  ستالمب  ست جماألجب ستمالجن  سق  سيمهل ججن

زيزسم هس هنسالوبسق ساعس، تيرتث ا ناليست جابع سق ستإلسوتثم انحوك  السمينم ست احببسس،وت ألانق 
س(20س،3011س،)ت ما بماليست بيت ستثلاجنعي سول  ست جزيالسج ستثماألجنبت ستالمبي .

س
  المباشر األجنبي االستثمار -3

 المباشر األجنبيمفهوم االستثمار  -أوال

ماسكلستماألجنبسجنب ست حالوالسأيبالوسج ست وت حسستالمب ست جبن بعمالسامنولسج هورستثماألجنبسسسسسسسس
س،أوس بك سأوسالو  ست سموتلسكن ست جماألجبسقبالسبسقياألج سما س تبتالست ج سسألمبين سستماألجنبت سسالت وعمي س تجماألجبسيع

ويحال ستثماألجنبستالمب ست جبن بسعمالستثماألجنبسجبن بةسق ستثمان سأوسغيبهسج ست جبتق سق سبتالس



 [141]  فرحان واللهيبي

 
 

ت سب وألسجسهنب ماسعجتي ست ا نالي ست هالبسجمستالمب بسبعضستث ا ناليي ستثماألجنبسويعب سس،ألمب 
وقيبسواس حاي سقوتتضسجن ياعجلسعت ساستاللأجوتلسع سعبي ست اينرسبج نبيكست ا نالي سعويت س

تماألجنبسيانرسسب ماست جبن بستالمب بستثماألجنبسويعب سس(.4س،3002س،)ت منجبتت س.تحاينلن سججات  
أموتعاسسواجاتبس،أوس بك سألمبي ست سموتلسكن ست جماألجبسقبالسألمبي واكو سجتكيااسس،ق سالو  سجعيم 

بسب ماسعبنبةسع ست ج بوعن ست ا سياورسويعب سكجنسس(32س،3010س،)ت هناليب.سحم سمو ستثماألجنب
ااس ممب سجتكيسأوبمب ست جتكي ست كنجت س هنسسإجنسوإالتباهنويكو س اسح سجتكياهنسس،تالمب بهنست جماألجبس

سجمهن سبنثماألجنبسق س (21س،3007س،)جببوال. ست  بك  س ينر ست الو  سعت سأما وعبقاس مالو ست ماال
ستار ست بتال س)س،ج بوعن سجنب سحالوال ست جماألجب سيجاتال ست  بك س%10إ  سبأألسجنل سج  سأكألب سأو )

 ,UNCTAD)سيجنبألست جماألجبسموعن سج ست ا ألبسق سإالتبةست ج بو ستثماألجنبي.سأ ست جمنمج سعت 

س  إستالمبي ستاجوتلتماانلسب وألسسأمات جبن بسعت سستالمب بستثماألجنبسيعب سوك  السس(345 ,2004
سم نتي إت جنب س ثماألجنبسب كلسجبن بسوت عجلسق س وبةسوحالت ساجويتي سأوس منعي سأوسزبتعي سأوس

(س23س،3012س،)ت حينم س.ت ببحموسحنقزسستالمب بالست بتيألس ه تستثماألجنبسحويكو ست جس،أوسجالجي 
،سولستمانلي  حايا سعويلستاللسق سأسماستماألجنبوب  السيجك ساعبيبستثماألجنبستالمب ست جبن بسب 

سجعي سوإ سق سبتال سياير سباس ج سعبيع سأوسجعمويس) بك سجألث ( ست مو سج ستثماألجنبسياور  سم ت
سويماألجبسأجوت اسق سبتالسآجب.س

سجنبي المباشر أهمية االستثمار األ -ثانيا
س اسج سآألنبسمجي سكبب سق ست ا نالتألمب ست جبن بسيجأللستثماألجنبستاسسسسسس  ست الولست ج ي  س جن

سجهجن سسبت سالوسجنبألكجنسيس،اتالست الولسإ  زينالةستثماألجنبسج سجثلساالقانااسسق سهر سيمإس،يلنبي سعاليالةإ
ةسوبن ان  ست حالسج سج كت ست بعن  سوت ا ساجأللسج كت سكبيبةسق ست الولسال سعجلسلاليبيلنالسقإق س

جوتلسب وألستثسلمب ست جبن بسعت سجيزت ست جالقوعن سج سجثلساالق كجنسي ألبستثماألجنبستاس،ت منجي 
كجنسس،ألست جنلست جناليأوزينالةسبسلمبي جث ستاع تح ولسعت ست سهجن سجسججنسيلعتاسج البت سس،لمبي تا
(س5س،3012س،ت منجي .س)جتي  سوجحجوالهرسق سامجي س عن ست ا اليبسوت  يسيعالسحنل سجتح س تالولسويم

س تامجي سق ست الولست منجي بست اجويلست جنبل سنال جبسج سال جلمب ست جبن بسأمرسيعالستثماألجنبستا
لوةسق سمالست  سن سجوب  السيكو سجمنمس،ت جاباب سعتيهنست  نبةألنبسج ست جنب سوتآلس ابتضجانبم سبنث

ستبي تإلالت جهنبت سوت جببت سوهرسق سمالست اكمو ولينست جاعوبةسكجنسويمس،بي ستثالجنبسوتثماألجنب
ست الولست ج ي  سوت ا س هنسالوبسكبيبسق ساعويبسجهنبةست عجنلسوبقكسك نلةستثمان ؛سم بت سسإ  ت حاليأل س

ست  بكن ستا سوت اموي  جببة ستثمان  س  مو  ست وتمع  ستث ا ناليسوجعبقاهن سبن م نع ويزيالسس،لمبي 
هرسيمسماأع سسق ث سس،تثماجنرسبن بح سوت اعويبسواحمي ست االبةست امنقمي سث ا نالت ست الولست ج ي  

جماسسجاومعسم ي ست  بالوسجحت ستثلجن  زينالةست منالست سإ  ججنسي اليسس،ق سزينالةستثمان سوتثمانلي 
ستا ستثماألجنب سيماعيك سوبن ان   ست جبن ب سيألمب  ست ستمنمين سسالوبت سس الي  سق  ست امجي  الولسق سعجتي 

س(2س،3014س،وحم )زكبيسث سمجومنستث ا ناليسواحمي سجماو ست بقنمي .سالت ج ي  سوزينالةسجع
س
 واالستثمار األجنبي المباشر االقتصادية تحليل العالقة بين البيئة االستثمارية – 6

سسس((GDPالناتج المحلي اإلجمالي  -اوال
يعالست منالست جحت ستإللجن  سج سأمرست ج  بت ستث ا نالي ست جعببةسع ست مجوستث ا ناليسق سسسسسسسس

ويجأللست منالست جحت ستإللجن  ست ايج ست مو ي س لجيكست متكسوت جالجن ست مهنتي ست جمال سق سس،أيسبتال
و االسأ هب سس (Irvin and Tucker،2011, 131)س.مم ت بتالسجثلسجالةسزجمي سجعيم سعنالةسجنساكو س
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س)  سبنامعنبست لنبي س)عتجن سأست منالست جحت ستإللجن  ساعوب(س3012–3002ت بينمن سجثلست جالة
إ سس،تآل (سإ   رساارسبحمن ست منالست جحت ستثلجن  سبنامعنبست ألنبا سس تيرق ستإلست لهن ست ججا  

سجعاللبس(3007عنرس)س(سجتينبساليمنب15،2.7)سإ  (س3002)(سجتينبساليمنبسعنرس0،010تزالتالسج س)
ألرستزالتالسس،(%21)سا يبسجعاللبس(3000)(سجتينبساليمنبسعنرس34،732)سإ  ألرستزالتالسس،(%75)سا يب
سإ  ألرسو لسس،(3011)(سع سعنرس%14)ا يبسسجعاللبس(3013)(سجتينبساليمنبسعنرس37،200)سإ  
ويعوالسمب سم هسس،(3013)(سع سعنرس%33)ا يبسسجعاللب(س3012)(سجتينبساليمنبسعنرس22،240)

مهنست م عي ست عبت ي سوتمعكنيبتالت ست  نالبت سم ست و كستث ا ناليسمايل سزينالةسإاحسإ  ت زينالت س
-  س)منسا يبسإ سكن سجعاللس،جيبةألرسبالأسبنثمج نضسجثلست مموت ست ألث ستاس،عت سزينالةست جوتزم 

س،1ت لالولسق سوكجنسجو حسس،عت ست اوت  (س3012س،3015س،3014)(س ألعوترس%7-س،%2-س،7%
 عبت سمي سوت جن ي ست ا سيعي هنستت مينمي سوتثجوتث ا نالي سستثزجن سإ  م تستثمج نضسسبمب سيعوالو

سوتإل سعنر ستثبمن سوتمج نضس تيرب كل سبن حب س ال سجن سوت جاجألت  ست م عأسب كل نرست جسمعنب
إ سس،(سج ستثيبتالت ست عنج %0.وا كلستثيبتالت ست م عي سأكألبسج س)س،وتمج نضست جوتزم ست عنج 

ستإل سجن ي س تيريجب س)سب زج  سعنر سجم  سو3014كبيبة ستإلستآل سإ  ( س تيربمب ست جثقن سبي سحكوج 
ن سع ست جثقن ست مينمي سوت اانععسق ث سس، تيروت حكوج ستثاحنالي سحولسا اليبست م عسج سحاولستإل

ج ست جوتزم ست عنج سوت ا سمالسعمهنستازج ست جن ي ست ا سس تيرت ا سامبب سبنماعن سح  ستإلستإلالتبي 
ستإل حت ستثلجن  سعبيع ست  بوبستث ا نالي ست ا سجبسبهنسيعكألسا ب  ست منالست جوس، تيريجبسبهن

سسجثلسجالةست البتم .سس تيرتإل
      

 6جدول ال
 ومتوسط نصيب الفرد منه كردستان باألسعار الجارية إقليمفي  تطور الناتج المحلي اإلجمالي

 (6002-6002للمدة )

 السنوات
 الناتج المحلي اإلجمالي

 (0) )مليار دينار(

معدل التغير 
 السنوي

% (6) 

 متوسط نصيب الفرد
 (3) (ردينا)

معدل التغير 
 السنوي

% (4) 

س-س3055101س-س0010 6002

س.2س24022.5س75سس152.7 6002

س55س54200.5س21س34732 6002

س.-س4.20002س7-س33.05 6002

س3-س404.020س1س32342 6000

س3-س4073474س5-س34000 6000

س11س5455213س15س37200 6006

س.1س250.302س32س22014 6003

س.-س50.2105س7-س21432 6004

س5-س5501342س2-س20542 6002

س0-س5004220س7-س30544 6002

 ر: المصد
س مدددددرس،ميتددددد ستثح دددددنلس،(3012-3002 تجدددددالةس)سكبالمدددددان سإ تددددديرسقددددد سوزتبةست اجعددددديع(س2)س،(1)س-

س.سجم وبةسملث سغيبس،ت حمنبن ست اوجي 
س(سج سعجلست بنح .س4)س،(3)س-

سسسسسسسس
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ت منالست جحت ستإللجن  ستمعكألسب كلسوت حسعت سجاومعسست ا ب  سق أ س 3يا حسج ست لالولس
سجتيو س(24022.5)سإ  س(3002)اليمنبسعنرسسجتيو س(3055101إ ستبا كسج س)س،م ي ست  بالسجما

س(3012)اليمنبسعنرسسجتيو س(250.302)سإ  سكألرستبا س،(%.2)بجعاللسا يبسس(3007)اليمنبسعنرس
(سكن سجعاللست ا يبس3012س،3015س،3014وق ستثعوترس)س،(3013)(سع سعنرس%.1)بجعاللسا يبس

س(سعت ست اوت  سبمب ستمج نضست منالست جحت ستثلجن  .س%0-س،%5-س،%.-من  س)
 

 التضخم -ثانيا
س(3000)بالمان سبحمن ست ب رست اينم سامعنبست جماهتالسجم سعنرسكسإ تيرتح نلسسبالأ سميت سسسسسس

ست اجعيعست عبت ي  سعت سمم سس،بن اعنو سجكست لهنزست جبكزيس إلح نلسق سوزتبة و  السبنثعاجنال
سيو حس  ال.سس2وت لالولسس،(3007)منألسأ
 

 3جدول ال
 (6002-6002للمدة ) كردستان العراق إقليممعدل التضخم في 

 % معدل التضخم السنوات % معدل التضخم السنوات

س..3س3012س21.7س3000

س4.0س3014س2.0-س.300

س0.7س3015س0.0س3010

س5.2-س3012س..1س3011

س-س-س7.3س3013

سس.ب نرست اينمي  مرستثس،ميت ستثح نلس،(3012-3000)سكبالمان سإ تيرسق سوزتبةست اجعيعسالمصدر:

سسس      
(سوموسأعت سجماو س%21.7كن س)س(3000) سجعاللست ا جرسق سعنرسأس2يثح سج ست لالولس

ويعوالسس(.300)(سق سعنرس%2.0-)سإ  ج ضسبعالس  السب كلسكبيبس ي لسمألرستس، اسجثلسجالةست البتم 
ستثمج نضس الأسألرسبس،حالو ستثزج ست جن ي ست عن جي سآم تالسوت كمنالست  يسحال سمايلاهنسإ  مب سم ت

عت س(س3014،س3012،س3013)وترس(س ألع%4.0)س،(%..3)س،(%7.3 سبتغس)إس،ن سيبنثبا ن ساالبيل
سبمب س،يلنبت ست الوبست مكمي إمعنبست متكستثماهثكي سوأزينالةسسإ  ت اوت  سويعوالسمب سم تستثبا ن س

ب سجم سوت حاالموبست و كستاس كبالمان سبمبسإ تيرسإ  جول ست مزوحسسمايل سزينالةست عت سعتيهن
سق سعالالس وق سعنرسس،(3015)(سق سعنرس%0.7)سإ  ألرستمج ضسس،ت جحنق ن ست عبت ي ج ست التتبة

ويعوالسمب سم تسس،الم سجماو س اسجثلسجالةست البتم أ(سوموس%5.2-)سإ  ستمج ضس ي لس(3012)
سث ال سجعإس،وجنسمالسعمهنسج سبكوالست ا ناليس تيرزج ست جن ي ست ا سيجبسبهنستإلتاسإ  تثمج نضس

ستثماابتبسق ست مينم س ست عن ي ساعكألسحن  سعالر سككلت ا جر س،تث ا نالي سعت سجماو ستث ا نال
بس ستبا ن سجعاللست ا جرسثسي لكسعت ستثماألجنيت ستماألجنبي سغيبسج كالة،سوب  السقإوت ا سا كلسب

س إلمان سمازالتالس،تالمب ست جبن ب ست ممبي  سعت سجعالث سس،ا ست كت   سج ست  بوبيست جحنق     ت
ستث ا نالي .سسجماابةس تا جرس تجمنمج سق سعجتي ست مجوسوت امجي 

 
 ً  سعر الفائدة  -ثالثا

سس س)مسإ تيريابك ست  نتالة سمعب ست بمالست جبكزيست عبت  سق ساحاليال ست عبت سمينم  بسعكبالمان 
س.س4ت بمال(،سوكجنسجو حسق ست لالولس
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 4جدول ال
س(6002-6002للمدة ) كردستان العراق إقليمسعر الفائدة في 

 % سعر الفائدة السنوات  سعر الفائدة % السنوات 

س2س3013س10.43س3002

س2س3012س30س3007

س2س3014س12.75س3000

س2س3015س0.02س.300

س2س3012س2.35س3010

س-س-س2س3011

ست بمالست جبكزيست عبت  س)لمصدرا ست عنج س إلح نلستثبحن س،إح نتين سمموي س،(3002-3012: س،ت جاليبي 
سب التال.س

وبتغس بوااسق سعنرسس،(%10.43(سكن س)3002أ سمعبست  نتالةسق سعنرس)س4يا حسج ست لالولسسسسسسس
ألرسأج سس،إ سيعوالسمب سم تستثبا ن س جوتله ست ا جرسق س  الست عنرس،(%30)سإ  (س ي لس3007)

إ سأبا ست بمالست جبكزيست عبت  سعت سمعبسقنتالةس)معبست مينم (سعمالسجماو سس،بنثمج نضسبعالس  ال
س)2%) سعنر سجم  س  ن3010( س)( سعنر سوا ليكس3012ي  سلن ب  ستماألجنبي  سبيت  س جت  سو  ال (؛

سإ سيعالسمعبست  نتالةسج ست عوتجلست جهج سوت ج ألبةسب كلسجبن بسق ستثماألجنب.سس،تثماألجنبت 
 

 ً سسعر الصرف   -رابعا
جي سواببزسأمس،ت بتالت ستاجب سبن ا نالت يعالسمعبست  ببسأالتةسجهج س ببعستث ا نالست جحت سسسسسسسس

  سبي س ست عثإإ سس،معبست  ببسج سجثلستماعجن اسكج  بس اينألسامنقمي ست بتالسجكست بتالت ستاجب 
وك  الساحاي ستامالتبستث ا نالي سس،ت امنقمي سوجماو سمعبست  ببست حايا سم سعث  سعكمي 

سبن اوتز ست التجت سوت اوتز ست جنبل  سيكو  ست اوتز ست التجتإإ سس،ت كتي ست جالمالة س سياحا سعمالجن
 سإ سق سحيس،احاي ست عجن  ست كنجت سع سق ث سس،ممنالستماابتبسق ست جماو ست عنرس ألمعنبسوتالوب

ست جالقوعن  سجيزت  ساوتز  سعبي  سع  سيار ست جنبل  ست اوتز  ست اوتز سس،احاي  سمو سممن وت جا وال
 ست جحنمب س)ت لنم ستث ا ناليس)ت جالقوعن ست جنبلي سامنويستإليبتالت ست جنبلي (سو يألست اوتز

 سج سااليت مينم ست مويجك سع سعبي سمعبست  ببساحاي سأمالتبسس،ت التت سيمنويست لنم ست جالي (
ست  ببس سمعب سجثلستماجالتر ست ا جرسعنجث سبو  ا (س131س،3010س،)بوجنبيس. اج يضسممب 

سبهالبست ح ولسعت ست عجث س سجن س بتال ست وعمي  سبيكست عجت  ويعببسمعبست  ببسعت سأماسعجتي 
(سويعببسب ماسعالالست وحالت سج سعجت سجعيم ست ا سيماتزرست اجت سعمهنس32س،3012س،) يالس.تالمبي 

(سويا الس334س،3005س،و هن )ح يشس.سج سأللست ح ولسعت سوحالةسوتحالةسج سعجت سأجب 
ت اليمنبست عبت  سعالالست وحالت سج ست عجت ست عبت ي س)ت اليمنبست عبت  (ست ا سابناللسبوحالةسبمعبس ببس
ت اليمنبسسجعالث سمعبس ببس5ت لالولسيو حسوس.جت ستالمبي س)ت الوثبستاجبيك (وتحالةسج ست ع

سس.ت عبت  سجانبلست الوثبستاجبيك 
س
س
س
س
س
س
س
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 2جدول ال  
  باألسعار الرسميةالعراقي مقابل الدوالر األمريكي  سعر صرف الدينار

 (6002-6002) للمدة
 معدل التغير السنوي % الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي السنوات

س-س1427س3002

س-14س1355س3007

س-2س1173س3000

س-0.3س1170س.300

س0س1170س3010

س0س1170س3011

س-0.2س1122س3013

س0س1122س3012

س0س1122س3014

س0س1122س3015

س1.4س1103س3012

سعت سسي ج سعجلست بنحألسالمصدر:   ت جاليبي سس،(3012-3002)ست بمالست جبكزيست عبت  بنثعاجنال
ست مموي.ستث ا ناليسست اابيبسس، نلسوتثبحن ح عنج س إلت

سسسسسسسس
س5ج سجثلساابكسأمعنبس ببست اليمنبست عبت  سجانبلست الوثبستاجبيك سكجنسق ست لالولس

ت اليمنبسسإ سبتغسمعبس ببس،ويحنق سعت ستماابتبهاالبيلين س يجااسسالملالسأ ست اليمنبست عبت  سبالأسيماب
-30)سجعاللسا يببس(3002)(سق سعنرس1427) سبـسجانبمس(.300)(سق سعنرس1170جانبلست الوثبس)

وبا سس(3013عنرس)(س1122)سإ  ألرستمج ضسس،(3000)(سع سعنرس%-س0.3)سا يبسجعاللوبس،(%
مينم سمعبست  ببست ا سابمنمنست بمالسسإ  ويعوالس  السس،(3015)سعنرسإ  م ماسست جعاللسعت ست سجمااب

سعت ساحبكن ست  ببستالمب سج سس،ت عبت  ست جبكزي ساجك سج ست ميعبة ست ألا سأإ  للستماعنالة
تبا كسجعاللس ببسس(3012)وق سعنرسس،ت وعمي س)ت اليمنب(سوبقكس يجااسالنهست عجث ستالمبي بن عجت س

س ست الوثب سجانبل ست عبت   سب1103)سإ  ت اليمنب سسجعالل( سبممب سس،(%1.4)ا يب س يجاا ستمج    أي
س.(3015)ع سعنرسس،(1.4%)
 

 ً   (FDI)راالستثمار األجنبي المباش تدفقات -خامسا

س ساالق  س هال سوتاو ن س اال سبن  بوب سجا ألبت  سوت حن  سا ب بن  ست جبن ب ستالمب  تثماألجنب
ستثماألجنبي  ست بيت  سعت  سوتمعكنمناهن سوتثجمي  ست مينمي  سوس،تث ا نالي  ساو يح سق س  يجك  سكجن ال

س.2ت لالولس
س

 2 جدولال
  (6002-6002للمدة ) كردستان العراق إقليمتدفقات االستثمار األجنبي المباشر في 

 )مليون دوالر( FDIتدفقات  عدد المشاريع السنوات
لكل  األهمية النسبية %
 سنة/المجموع

س-س-س-س3002

س10.12س725س3س3007



 [111]                                                                      ...                       أثر بعض متغيرات البيئة الاستثمارية الاقتصادية

 )مليون دوالر( FDIتدفقات  عدد المشاريع السنوات
لكل  األهمية النسبية %
 سنة/المجموع

س.1.2س132س4س3000

س1.70س.13س5س.300

س5..11س027س2س3010

س7.00س527س0س3011

س10..س222س13س3013

س22.22س3443س2س3012

س13.02س072س2س3014

س11.31س012س2س3015

س0.55س40س2س3012

س100س7355س53ست جلجو 

س-3002 تجددددالةس)سكبالمددددان سإ تدددديرميتدددد ستثمدددداألجنبسقدددد سبينمددددن سبنثعاجددددنالسعتدددد سسي جدددد سعجددددلست بددددنحألس:المصدددددر
س  حن سجا ب  .سس،اابيبستثماألجنبس،جاليبي ست البتمن سوت جعتوجن س،(3012

سسسسسسسس
ماس رسيارسامليلسأيسج بو ستماألجنبيسج س بلست جماألجبي ستالنم سأس2يا حسج ست لالولس

ت عنرسوتاعوترسس  الساباليست و كستاجم سق ست عبت سجثلسإ  ببجنسيعوالس  السس،(3002)ق سعنرس
السا جبسإ بتبسوك  س،ت جبن بستثماألجنبستالمب سثميجنوس،ججنس كلسبيت سعنبالةس ثماألجنبس،ت ا سمبااا

/س4)ت  يسا ج سحوتقزسو جنمن س تجماألجبستالمب سوت  يسارسإ بتبهسق سس(4ب رس)س نمو ستثماألجنب
ستثماألجنبستالمب ست جبن بسس،(3002س/7 (س725إ سبتغس)س،(3007)ق سعنرسس تيرتإلسإ  االق سبن بالأ

س سممبي  سب مجي  سالوثب سإلجن  س%10.12)جتيو  سج  )FDIست البتم س سجالة سس،جثل س  ال سإ  ويعوال
ست جبن ب ستالمب  س ثماألجنب س)س،تإللبتلت ست ج لع  سب ر ستثماألجنب س نمو  ساعبي  س مم4ثميجن س (

ا ييبت سلومبي سق سج هورستثماألجنبسج سجثلستإلع نلت ست كبيبةسسإ حالت سإ  (ست  يسأال س3002)
تالسوغيبستحبي ساحويلست عووج ست  بيب سعت ستاببنحسوجعنجت ست جماألجبستالمب سكن جماألجبست جحت س

وولوالسسر تيق ستإلست ممب س  السج ستإللبتلت ست ا سا جمهنسم تست انمو ،سق ث سع ستثماابتبستاجم 
س(3000)(سجتيو سالوثبسق سعنرس132)سإ  سFDIوتمج ضسحلرسس، تيرجمنق سحالوالي سجاعالالةسالتجلستإل

(سجتيو سالوثبسب مجي سممبي س.13بتغسحلرستثماألجنبس)س(.300)وق سعنرسس،(%.1.2ب مجي سممبي س)
ث سع سق س،ا ألبست جمنخستثماألجنبيسبن اهاليالت ستاجمي سإ  ويعوالسمب سم تستثمج نضسس،(1.70%)

(سجتيو س027)سإ  تزالتالسحلرستثماألجنبسس(3010)وق سعنرسس،آم تالستازج ست جن ي ست عن جي ستمعكنمن 
س(3011)وق سعنرسس،(.300)عنرسسإ  (سممب س%573بممب سمجوس)س(%5..11الوثبسب مجي سممبي س)

(سجتيو سالوثبس222)سإ  ألرستزالتالسس،(%7.03(سجتيو سالوثبسب مجي سممبي س)527)سFDIحلرسبتغس
سكبيبت سستبا نعن سسFDIاالق سسقاالس هالس(3012)أجنسعنرسس،(%10..ب مجي سممبي س)(س3013)ق سعنرس

عنرسسإ  (سممب س%327(سوبممب سمجوس)%22.22(سجتيو سالوثبسب مجي سممبي س)3443)سإ   لسو
 اعنق ستث ا نالست عن ج سج سآألنبسسو  السمايل س؛إ س كت سأعت سممب سجثلسجالةست البتم س،(3013)

 ست و كستاجم سوت مينمسق ث سع ساحم س،تثزج ست جن ي ست عن جي سوزينالةسحبك ستثماألجنبستالمب 
تمج ضسحلرسس(3014)وق سعنرسس،بيت سلن ب س ثماألجنبستالمب ست جبن بست وبن ان  سا كس،عبت ق ست 
FDIقاالسبتغسحلرسس(3015)أجنسق سعنرسس،(%13.02)(سجتيو سالوثبسب مجي سممبي س072)سإ  سFDIس
سإ   ي لسسFDIحلرستمج ضسس(3012)وق سعنرسس،(%11.31(سجتيو سالوثبسب مجي سممبي س)012)
وبن ان  سس،جثلسجالةست البتم سو لست يهنس(سوم سأالم سممب %0.55الوثبسب مجي سممبي س)س(سجتيو 40)

ست جالة ستثماألجنبستالمب ست جبن بسجثل س3012س–3002)سي بحسجاالتب سجتيو س7355حوت  س)( )
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 مينمي ستو ن ستث ا نالي سواالموبستاسإ  جيبةستاس عوترست ألثأل ستثمج نضسق ستاويعوالسمبس،الوثب
وق ست عبت سب كلسجن سوتمعكنمناهنست متبي سعت ست بيت ستثماألجنبي سس،جمي سق ست جمعا سب كلسعنروتا
س.كبالمان ست عبت سإ تيرق س
 
 واالستثمار األجنبي المباشر االقتصادية البيئة االستثماريةمؤشرات العالقة بين  قياس – 3

سماورمستثماألجنبستالمب ست جبن بعت سستث ا نالي ست بيت ستثماألجنبي ج  بت سس اينألسأألب
ميارس  السوقان س ججبلن سإ سس،ARDL)قابت ستثبعنلست جوزع س)ستثمحالتبست  تا س يسأمجو  باعبي س

س.مجو   تمثملست زجمي س تجا يبت ست التجت سق ستاس(EVIEWS9)ت ببمنجلست اينم س
س

 سس نموج في األ خدمةوصف المتغيرات المست -1

س:تآلا حم ست لالولسبجا يبت ست البتم سساو يبيجك سس
س

  2 جدولال
 متغيرات الدراسة توصيف

 المدة الرمز المتغيرات

سس LFDIستثماألجنبستالمب ست جبن ب
س

سس3012س-س3002
 LGDPست منالست جحت ستإللجن  

 LAPCس ست  بالسج ست منالست جحت ستإللجن  يم سجاومع

 LIRست  نتالةسمعب

 LEXسمعبست  ببست بمج 

سLINسجعاللست ا جر

س.ي ج سعجلست بنحألالمصدر:       

س
 طبيعة بيانات الدراسة -6

الست اينم س ستث ا نتتبينمن سببكسمموي س  بضساعبي سعبسإ  ارساحويلست بينمن ست مموي س
سست ا سماعع سمانتلسأكألبسال  سوجو وعي سقيجنسإ تسكنم ست متمت ست زجمي سعويت .

عت ست محوستآلا :سو(سDISبينمن سببكسمموي سعبان س عبيا س)سإ  إ سارساحويلست بينمن ست مموي س
س(س310س،3012س،)ت ع توك 

X1 = Zt-1 + 7.5 / 12 (Zt – Zt-1) 

X2 = Zt-1 + 10.5 / 12 (Zt – Zt-1) 

X3 = Zt + 1.5 / 12 (Zt+1 – Zt) 

X4 = Zt + 4.5 / 12 (Zt+1 – Zt) 

س :إإ س
Ztيج ست جا يبسق ست مم سسإ  ابجزسس:س tسس

Zt – 1يج ست جا يبسق ست مم ست منبا س تمم سسإ  :سابجزس tسس
Zt + 1يج ست جا يبسق ست مم ست ثحا س تمم سسإ  :سابجزس tسس

iXست ايج ست جنرس تببكس:iبلست اعاليل،سس i = 1،2،3،4س
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  اختبار ججر الوحدة -3
س-ابنبسقيتيبألحم ستجب تمثملست زجمي س تجا يبت س يالست البتم سس)ت مكو (ستجابنبستثماابتبي ارسسسسسسس

 .2وت لالولسس0ت لالولسق س كجنس،(p-pبيبو س)
 

  2جدول ال

 المستوى عن p-pبيرون  -فيليبس الختبارلمتغيرات وفقاً لنتائج اختبارات ججر الوحدة 
 بدون حد ثابت واتجاه عام حد ثابت االختبار المتغيرات

LFDI PP        -1.435س0.017- 1.545-س

س0.669س0.791س0.551ستثحاجن ي سسسس

LGDP PP        -1.500س1.369س1.428-س

س0.953س0.831 0.520ستثحاجن ي سسسس

LAPC PP        -5.456س0.190س5.430-س

س0.734س0.000س0.000ستثحاجن ي سسسس

LIR PP        -4.462 -2.195 -2.381س

س0.018س0.475 0.001ستثحاجن ي سسسس

LEX PP        -4.073س0.695-س3.705-س

س0.407س0.036س0.003ستثحاجن ي سسسس

LIN PP        -3.224س2.018-س3.196-س

 0.043س0.107 0.030ستثحاجن ي سسسس

س(.Eviews9) ا نالست اينم سعت سججبلن سببمنجلستثست سعاجنالج سعجلست بنحألي ست: المصدر    

سسسسسسس
ةسعمالست جماو س(سجماابLINس،LEXس،LIRس،LAPCأ ست جا يبت س)س0مثح سج ست لالولس

وأ سس،تث ت عمالست جماو سسغيبسجماابة(سLGDPس،LFDIت جا يبت س)سق سحي س،تث ت س تبينمن 
ست جا يبت س ست  ب ستاا بحسم ت سبعالسأج  سق ست لالولسس، هنسولجماابة سثسيجك ساعبي سس،.كجن   ت

س،(الاسا حيحست جع جس،كبتملبس،لومنمم )ست تجابنبت ست اكنجلست ج ابالست ااتيالي سجأللستجابنب
س.(ARDLقابت ستثبعنلست جوزع س)سيتثمحالتبست  تا س سأمجو  وي  لساعبي س

 

 2جدول ال

 ق االولالفر عند p-pبيرون  -فيليبس الختبارنتائج اختبارات ججر الوحدة للمتغيرات وفقاً 
ثابت واتجاه عام حد حد ثابت االختبار المتغيرات  بدون 

LFDI    PP       -2.724 -2.840 -2.736 

س0.007س0.194س0.081ستثحاجن ي سسس

LGDP   PP       -3.685س3.807-س3.538-س

س0.000س0.053س0.009ستثحاجن ي سسس

س(.Eviews9) ا نالست اينم سعت سججبلن سببمنجلستثست سعاجنالج سعجلست بنحألي ست: المصدر    

س
س
س
س
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 اختبار فترة االبطاء المثلى -4
(سموسج ست باب سARDLحم سجمهلي س)بت  يسارستجاينبهسسمجو   ستاأس10يثح سج ست لالولسسسسسسس

ارسإ سيس،حم سجعنييبستجابنبسقابت ستثبعنلبس،(سعت ست اوت  3،3)س،(2،2)س،(3،0)س،(4،4)س،(4،4)
س.سست جماجالج ستجعنييب عع سأ لس يج ساسا ت ست جألت ستثبعنلقابةستجاينبس

س
س

 00جدول ال
مار األجنبي واالستث نتائج اختبار فترة االبطاء المثلى بين مؤشرات البيئة االستثمارية االقتصادية

 المباشر 
Variable Model LogL AIC* BIC HQ Adj. R-sq Specification 

LGDP 1 32.84365 -1.63169 -1.1559 -1.48624 0.982525 ARDL(4، 4) 

LAPC 1 36.14158 -1.86726 -1.39147 -1.7218 0.986193 ARDL(4، 4) 

LIR 15 18.50108 -1.03579 -0.84548 -0.97761 0.963492 ARDL(2، 0) 

LEX 7 30.12794 -1.58057 -1.19994 -1.46421 0.980906 ARDL(3، 3) 

LIN 13 21.21432 -1.08674 -0.80126 -0.99947 0.96719 ARDL(2، 2) 

س(.Eviews9) ا نالست اينم سعت سججبلن سببمنجلستثست سعاجنالج سعجلست بنحألي ست: المصدر

سسسسسسس
أ سجعنجلسس  إتعث  سبي ست جا يبت ست جماات سوت جا يبست انبكس و  سكجنسا يبسمانتلست اااليبستا

سR²)ست احاليال سبتغس)LINس،LEXس،LIRس،LAPCس،LGDP) تجا يبت س( س،7..0س،...0س،0..0(
س،2..0س،7..0س،0..0س،0..0بتغس)س(R-2)س سجعنجلست احاليالست ج ححأوس،(7..0س،0..0س،7..0
حم سبجعمويسككلسسمجو  أ ستاسكجنس،مجو  ججنسيعع س وةسا ميبي س ألس،(سعت ست اوت  7..0س،0..0

س(.سسFتجابنبس)
  بين المتغيراتللعالقة اختبار الحدود  -2

 جحت ست منالست)س ت جمااتست ت جا يبسبي للسعويت ستاس للستجابنبسجال سولوالسعث  ساوتزميأج سسسسسسس
س،معبست  ببست بمج س،جعاللست  نتالةس،ت جحت ستثلجن  سجعاللسم ي ست  بالسج ست منالس،تثلجن  

كنم س يج سسقإ ت(سFح نتي س)إلمب ست جبن ب(سيارسحمن س)تثماألجنبستاست جا يبست انبكوسجعاللست ا جر(
سمبقضسقب ي ست عالرست انتت سبعالرسق ممنعت س تايرست حبل سكببسج ست حالستاأ(ست جحموب سFتح نتي س)

الس تسكنم ست ايج ست جحموب سأ لسج ست حإجنسأس،ومابلست  ب ي ست باليت سللت ستايولوالسعث  ساوتزمي سعو
يو حسمانتلسس11وت لالولسس،ومبقضست  ب ي ست باليت سممنسمابلسقب ي ست عالر الم س تايرست حبل سقتا

س(.ARDL)سمجو  اتجابنبست حالوالس
س

 00جدول ال     
  مؤشرات البيئة االستثمارية االقتصادية اختبار الحدود للعالقة بيننتائج 

 واالستثمار األجنبي المباشر 
 (LFDI) واالستثمار األجنبي المباشر (LGDP) عالقة الناتج المحلي االجمالي

 K Value Test Statistic 
سF – Statistic 12,44886س1

Critical Value Bounds 
I1 BoundسI0 BoundسSignificance 
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 (LFDI) واالستثمار األجنبي المباشر (LGDP) عالقة الناتج المحلي االجمالي
س10% 4.040 4.780
 %5 4.940س5.730
 %2.5 5.770س6.680
س%1س6.840 7.840

سس(LFDI)سواالستثمار األجنبي المباشر( LAPC)الناتج المحلي االجمالي  نصيب الفرد من توسطم عالقة
K Value Test Statistic 
سF – Statisticس7.994752س1

Critical Value Bounds 
I1 BoundسI0 BoundسSignificance 

4.780 4.040 10% 
س%5س4.940س5.730
 %2.5 5.770س6.680
س%1 6.840س7.840

س(LFDI)سواالستثمار األجنبي المباشر (LIR) الفائدة سعر عالقة
K Value Test Statistic 
سF – Statisticس7.279036س1

Critical Value Bounds 
I1 BoundسI0 Bound Significance 

س%10س4.040 4.780
س%5 4.940س5.730
 %2.5س5.770س6.680
س%1س6.840س7.840

س(LFDI)سواالستثمار األجنبي المباشر (LEX) سعر الصرف الرسميعالقة 
K Value Test Statistic 
سF – Statistic 2,276686س1

Critical Value Bounds 
I1 BoundسI0 BoundسSignificance 

س%10س4.040 4.780
س%5 4.940س5.730
 %2.5 5.770س6.680
س%1س6.840س7.840

س(LFDI)سواالستثمار األجنبي المباشر (LIN) تضخمالعالقة 
K Value Test Statistic 
سF – Statisticس7.008761س1

Critical Value Bounds 
I1 BoundسI0 BoundسSignificance 

س10% 4.040 4.780
س%5س4.940 5.730
 %2.5س5.770س6.680
 %1س6.840 7.840

س(.Eviews9) ا نالست اينم سعت سججبلن سببمنجلستثست سعاجنالج سعجلست بنحألي ست: المصدر      

سسسسسس
 ايج ستحم سبلمب ست جبن بستثماألجنبستاوت منالست جحت ستثلجن  سعث  سس أسا هبست مانتل
عت س(ست حبل سعمالسحالمنستاFكببسج س يج س)أسوم س(13.44002(سامنويس)Fت جحموب سإلح نتي س)

س، ت باليتس بولست  ب ي وسبقضسقب ي ست عالرسججنسيعم س،(7.840وم سامنويس)س(%1)عمالسجماو س
جالةسسلجثسلمب ست جبن بتثماألجنبستاوبي ست منالست جحت ستثلجن  سعث  ساكنجلسج ابالسسولواليسأ
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ت جحت سست منالم ي ست  بالسج سساومعجبي سست مانتلسولوالسعث  ساكنجلسج ابالسكجنساو حس،ت البتم 
س(7.994752امنويس)(سFت ايج ست جحموب سإلح نتي س)ا سس؛لمب ست جبن بتثماألجنبستاوتثلجن  س

ستاFكببسج س يج س)أسوم  س،(7.840وم سامنويس)س(%1)عت سعمالسجماو س(ست حبل سعمالسحالمن
ج ست جحموب ست ايا سس؛لمب ست جبن بتثماألجنبستات  نتالةسوسمعببي ساكنجلسج ابالسوك  السولوالسعث  س

عت سعمالسجماو ستا(ست حبل سعمالسحالمنسFكببسج س يج س)أسوم س(7.279036(سامنويس)Fإلح نتي س)
عبسمبي سعث  ساكنجلسج ابالساو حست مانتلسعالرسولوالسسق سحي س،(6.680وم سامنويس)س(3.5%)

سو ست بمج  ستات  بب ست جبن بتثماألجنب سس؛لمب  س)ا  سإلح نتي  ست جحموب  سامنويسFت ايج  )
س)سأ لسوم س(3.372202) ستاFج س يج  سحالمن سعمال ست حبل  ست جماوين سعمالسالم ( س،%1)سلجيك

جنبستثماألجعاللست ا جرسوبي سعث  ساكنجلسج ابالسوابي ست مانتلسولوالسس،(%10س،%5س،3.5%
سكببسج س يج سأسوم س(7.008761(سامنويس)Fت ايج ست جحموب سإلح نتي س)ا سس؛لمب ست جبن بتا
(Fست حبل سعمالسحالمنستا)س.س(6.680وم سامنويس)س(%3.5)عت سعمالسجماو س
س
 جل الطويل ومعلمة تصحيح الخطأمعلمات األجل القصير واأل تقدير -2

ت س ست ح ولسعيمب  ستآلبي ست جا يبت سسعويت ستاللس بعالست ا كالسج سولوالسعث  ساوتزمي
س13وت لالولسس،ت جاالبسوجعتج سا حيحست جع سمجو  للس جعتجن ستات جاالبت ست عويت سوت ا يبةستا

   ال.سو حي
 

 06جدول ال
 جل القصير ومعلمة تصحيح الخطأمعلمات األجل الطويل واألنتائج تقدير 

 (LFDI( واالستثمار األجنبي المباشر )LGDPعالقة الناتج المحلي االجمالي )
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
 D(LFDI(-1)) 0.665273 0.143619 4.632216س0.000

 D(LFDI(-2)) 0.1705- 0.170653 0.99909-س0.331

 D(LFDI(-3)) 0.425335 0.147006 2.893312س0.009

 D(LGDP) 8.52435 2.424493 3.51593س0.002

 D(LGDP(-1)) 7.91246- 5.743607 1.37761-س0.185

 D(LGDP(-2)) 4.743876 4.165329 1.138896س0.269

 D(LGDP(-3)) 2.26898- 1.460149 1.55394-س0.137

س0.000
-4.9854 0.067629 -0.33716 CointEq(-1) 

Long Run Coefficients 
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
 LGDP 3.527282 0.497555 7.089228س0.000

0.000 -5.79822 5.08936 -29.5093 C 

 (LFDI)سالمباشر( واالستثمار األجنبي LAPCعالقة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي )
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 
0.000 3.956919 0.212915 0.842488 D(LFDI(-1)) 
0.095 -1.7607 0.23629 -0.41604 D(LFDI(-2)) 
0.028 2.381912 0.160422 0.382111 D(LFDI(-3)) 
0.002 3.620869 0.658413 2.384027 D(LAPC)س
0.006 3.054616 0.069408 0.212014 D(LAPC(-1)) 

0.583 0.55908 0.076326 0.042673 D(LAPC(-2)) 
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D(LAPC(-3)) 0.110138 0.053491 2.059002 0.054 

CointEq(-1) -0.45292 0.114564 -3.95345 0.000 

Long Run Coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LAPC 3.780798 0.413889 9.134806 0.000 

C -51.9476 6.42483 -8.08545 0.000 

 (LFDI) (LIR) واالستثمار األجنبي المباشر    عالقة سعر الفائدة 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(LFDI(-1)) 0.700472 0.107701 6.503878 0.000 

D(LIR) -0.24385 0.18176 -1.34162 0.191 

CointEq(-1) -0.16882 0.05356 -3.15203 0.004 

Long Run Coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LIR -1.44444 0.753629 -1.91665 0.066 

C 9.304558 1.444554 6.441127 0.000 

(LFDI) LEX) عالقة سعر الصرف الرسمي  ) األجنبي المباشرواالستثمار   

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient  Variable 

D(LFDI(-1)) 0.938826 0.175854 5.338677 0.000 

D(LFDI(-2)) -0.21701 0.160629 -1.35101 0.191 

D(LEX) 99.8635 25.06233 3.984605 0.000 

D(LEX(-1)) -187.905 65.99115 -2.84743 0.009 

D(LEX(-2)) 47.21766 24.49698 1.927489 0.067 

CointEq(-1) -0.10566 0.049149 -2.14967 0.043 

Long Run Coefficients 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient  Variable 

LEX -39.6206 42.57702 -0.93056 0.362 

C 286.5283 300.852 0.95239 0.351 

واالستثمار األجنبي المباشر   (LFDI(س  (LIN ) عالقة التضخم   

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient  Variable 

D(LFDI(-1)) 0.833933 0.102721 8.118388 0.000 

D(LIN) 0.045655 0.042796 1.066803 0.296 

D(LIN(-1)) -0.0851 0.041036 -2.07383 0.049 

CointEq(-1) -0.10212 0.031427 -3.24937 0.003 

Long Run Coefficients 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient  Variable 

LIN 0.604076 0.384769 1.569969 0.129 

C 5.966382 0.432789 13.78588 0.000 

س(.Eviews9) ا نالست اينم سعت سججبلن سببمنجلستثست سعاجنالج سعجلست بنحألي ست: المصدر

س
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ستآلا :سإ  س13ا يبسمانتلست لالولس
ستاللسعث  سولوال .1 سلمب جحت ستثلجن  سوتثماألجنبستابي ست منالست سعبالي وسجعموي سعويت 

و سح نتين سعمالسجماإكجنسأمهنسجعموي سس، سجعتج سا حيحست جع سا ج ستث نبةست من ب إإ سس،ت جبن ب
سيل سأ ساكو سعتياس،(5%) سعت سولوالس،وموسجن اكنجلسسأيسمن ب سوجعموي سحا سااالرسال يث 

 سزينالةسإإ سس،(%33بمبع س)سي ححساوتز جاثلست وم تسيعم سأ ستس،ج ابالسبي ست جا يبت 
س) سبممب  ستثلجن   ست جحت  س%1ت منال سا الي ستاسزينالةسإ  ( سبممب ستثماألجنب ست جبن ب لمب 

يالعرسا أليبست منالست جحت ستثلجن  سوس،وم تسيمعب سجكسجمع ست م بي ستث ا نالي س(.2.53%)
س ثبابنعست وألي عت ستثماألجنبستالمب ست جبن ب با كسجعاللست مجوست جسإ سي يبس،بيمهجنس؛سم بت 

جاو كسق ث سع ستبا ن سجعاللست عنتالست س، وي سقبسأمنمين ست ا نالي تاوسإ  س تمنالست حت ستإللجن  
 سقسزينالةسجاومعسالجلست  بالسإ  إ سي اليسمجوست منالست جحت ستإللجن  سس،ج سعجتي ستثماألجنب

سوبن ان  س بوبةسولوالستماألجنبت سا بكس،تمجنعستماهثكي سلاليالةسإ  ياعتكسججنسيلعتاسس، تيرتإل
سم هست بغبن ست جازتيالة.

ست منالست جحت ستثلجن  سجاومعسم ي ست  بالسج سعبالي سبي وسجعموي سعويت ستاللسعث  ولوالس .3
موي سكجنسأمهنسجعس، سجعتج سا حيحست جع سا ج ستث نبةست من ب إإ سس،وتثماألجنبستالمب ست جبن ب

جاومعسس سزينالةإوس،(%25ي ححسبمبع س)ساوتز  ستجاثلست إوس،(%5ح نتين سعمالسجماو س)إ
سج  س)سم ي ست  بال سبممب  ست جحت ستثلجن   سا اليس%1ت منال ستالمب سسإ  ( ستثماألجنب زينالة
ومعسم ي سإ سيعالسجاس،وم تسيمعب سجكسجمع ست م بي ستث ا نالي س(.%2.70ت جبن بسبممب س)

س،جنبألويعالسحلرست عت سأحالسالوتقكستثماس، تيرق ستإلست  يسيعكألسحلرست مو ست  بالسج  بس تعت 
وقبسقب ن سامهنساس،موت هنأسن س تجمنع ست ا سا هالساومعن سق كألبستمل تبإ سيكو ست جماألجبستالمب سأ

سلاليالةس ثماألجنب.
 سإإ سس،وتثماألجنبستالمب ست جبن بعويت ستاللسجعموي سوعكمي سبي سمعبست  نتالةسسعث  سولوال .2

 سإوس،(%5ح نتين سعمالسجماو س)إكجنسأمهنسجعموي سس، ج ستث نبةست من ب اجعتج سا حيحست جع س
س) ست اوتز سي ححسبمبع  سس،(%12تجاثل سسزينالة سإإ  س)معبست  نتالة سإ   اليسي(س%1بممب 

س)ستمج نض سبممب  ست جبن ب ستالمب  ست م بي سس(.%1.44تثماألجنب سجمع  سجك سيمعب  وم ت
بعن سإ سيباس،ثماألجنبستالمب ست جبن ب ست جهج سجحالالت ت إ سيعالسمعبست  نتالةسأحالسس،تث ا نالي 

 بستمج نضساالقان ستثماألجنبستالمب ست جبنسإ   اليس سزينالةسمعبست  نتالةسي  تسقإس،بعث  سعكمي 
سوبن عكأل.س، تيرتإلسإ  

 سإإ سس،وتثماألجنبستالمب ست جبن بسمعبست  ببست بمج سبي سولوالستمالنب س  يبةستالل .4
ست من ب  ستث نبة سا ج  سس،جعتج سا حيحست جع  سجعموي  سأمهن  ستجاثلست اوتز سإوس،ح نتين سإكجن

س) سوس،(%10ي ححسبمبع  سولوال سسعث  عالر سا سجعتج  ستالل؛ غيبستاللست عويلسعويت 
س،عنبست  ببمتبن سأابابعساالقان ستثماألجنبستالمب ست جبن بسعكمين سجكسااإ سسجعموي سإح نتين .

ب سجنبستالمعت ساالقان ستثماألست سكن سأألبمنسجحالوالأمعنبست  ببسأكألبستماابتبت سقكتجنسكنم س
سقإس،ت جبن ب سأل رَّ ست عبت  سعت ستثماألجنبسوج  سجعمويس معبس ببست اليمنب سأألب سولوال  سعالر

سسإ تيرتالمب ست جبن بسق س بن ساحبكن سمعبست  ببسوت ا ساكنالساكو سألسإ  كبالمان سيعوال
ثسيهاجو سكأليبت سعمالستاجن س بتبستثماألجنبسست جماألجبي ق ث سع سأ سس،(.300جعالوج سجم سعنرس)

ثسميجنسجماو ستثماابتبستاجم س ،أجب سباالبسجنسيهاجو سبجحالالت سمعبست  ببباحبكن س
سسو وتمي ستثماألجنبسوت بم ست احاي سوت عنتالسعت ستثماألجنب.
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س .5 ست ا جر ستاللسبي سجعالل س  يبة ستمالنب  سس،وتثماألجنبستالمب ست جبن بولوال  س سجعتجإإ 
 ستجاثلسإوس،(%5ح نتين سعمالسجماو س)إكجنسأمهنسجعموي سس،ا حيحست جع سا ج ستث نبةست من ب 

جكسعالرسولوالستمالنب سعويت ستالل؛سا ست جعتج سغيبسجعموي سس،(%10ي ححسبمبع س)ت اوتز س
سسإح نتين . ست جبن بإ  ستالمب  ستثماألجنب سجك سعكمي  سبعث   ساعالسإس،ابابعسجعالث ست ا جر  

يج ستمج نضست اسإ  سوا اليس،عت سعالرستثماابتبستث ا ناليست سث ست ا جرست جبا ع سج  بالجع
عوب سإالتبةسوبن ان  س س،ججنسيعاالسعجتي ست امب ستث ا ناليس،ا وياست بينمن ستث ا نالي ت ماالي سو

س  إلمب ست جبن بسيعوالس سعالرسولوالسأألبسجعمويس تا جرسعت ستثماألجنبستاإوس،عجتي ستثماألجنب
سكبالمان ست عبت سجثلسجالةست البتم .سسسإ تيرتثمج نضست جتحو سق سجعاللست ا جرسق س

 
 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات 
س .1 ست جبن ب ستالمب  ستثماألجنب ساالق  سسإ تيرسإ  إ  سا ألب ست عبت  سبسإ  كبالمان  سكبيب  بيت سنحال

ا ستالمب ست جبن بسوتثحالت ست تثماألجنبي ،سإ سيا حس  السج سجثلساابكساالقان ستثماألجنبس
و س اسعت سجماأقاالسكن سس،حالت ستث ا نالي ست مينمي سوتاجمي وثسميجنستاس،بتقا سم تست االق 

 اعنق ستث ا نالست عن ج سج سآألنبستازج سسو  السمايل س؛(%22.22ب مجي سممبي س)س(3012)عنرس
سا ناليتث ست و كسق ث سع ساحم س،ت جن ي ست عن جي سوزينالةسحبك ستثماألجنبستالمب ست جبن ب

وكن سس،بيت سلن ب س ثماألجنبستالمب ست جبن بست وبن ان  سا كس،تاجم سوت مينم سق ست عبت 
سإ  إ سيعوالسمب سم تستثمج نضسس،(%0.55ب مجي سممبي س)س(3012)الم سجماو س اسق سعنرسأ

ق ست جمعا سب كلسعنرسوق ست عبت سب كلسجن سستث ا نالي سوت مينمي سوتاجمي االموبستثو ن س
س.سكبالمان سإ تيروتمعكنمناهنست متبي سعت ست بيت ستثماألجنبي سق س

ت بكيزةستامنمي س تبيت ستثماألجنبي ست ا بيعي سق سس3002(س مم س4ي عالس نمو ستثماألجنبسب رس) .3
ألجبسق سا ليكست جماإ سا ج سإع نلت سو جنمن سوحوتقزسكن س هنسأألبسإيلنب سس،كبالمان سإ تير

سق ستإل سوتاببنحسواجتيالسوس، تيرتالمب س ثماألجنب ست عوتتال ساحويل سياعت سبحبي  سقيجن سميجن ث
 ،سج سمنحي سأجبس تيرججنسيمعكألسق سزينالةسأببنحست جماألجبي ستالنم سج سمنحي سوتإلس،تابت  

باسج سس الس جنسااجاكوالوبمنست  نعلسق ساحاي س س تيروم تسيحم س  ن حسميت ستثماألجنبسق ستإل
س.3002(س مم س4(سج س نمو ستثماألجنبس)10 ثحين سعبان س تجنالةس)

قبستكبالمان ست عبت سياجيزسبعالةسعوتجلسأمجهنس)تثماابتبست مينم ،ساوسإ تيرت بغرسج سأ سعت س .2
ت جوتبالست عبيعي ،ساحبيبسمعبست  نتالة،ستماابتبسمعبست  بب،ستماابتبسمم ست ا جر،سحبي س

إثسأ سس،جنبلي ،سحبي ست اعنجلسجكست ماالستالمب (سا متاس يكو سبيت سلن ب س ثماألجنبت النبةست 
ب سعت سججنسيمعكألسب كلسمتس،ياكسق س ت سجمعا سغيبسجماابةست ا نالين سمينمين سوأجمين سس تيرتإل

ساالق ستثماألجنبستالمب ست جبن ب.س
عويت ستاللسبي ست جا يبت ست جماات سسأ هب سمانتلست احتيلست اينم سأ سممنالسعث  ساوتزمي  .4

ست انبكسس،)ت منالست جحت ستإللجن   سوت جا يب سج ست منالست جحت ستإللجن  ( جاومعسم ي ست  بال
)تثماألجنبستالمب ست جبن ب(سجثلسجالةست البتم ،سوممنالسعث  سأألبسعويت ستاللسعكمي سوجعموي س

أ هب ست مانتلسعالرسولالوالسعث  سأألبسعويت سسبي سمعبست  نتالةسوتثماألجنبستالمب ست جبن ب،سكجن
جعاللست ا جر(سوتثماألجنبستالمب ست جبن ب؛سا ست جعتج سس،تاللسبي س)معبست  ببست بمج 

سو تم بي س ست البتم  س  ب ي  سجعنبا  ست البتم  سمانتل سجع ر سكنم  سإ  سإح نتين . سجعموي  غيب
ست ا جر(.سجعاللسس،تث ا نالي سبنماألمنلست جا يبت س)معبست  ببست بمج 
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 التوصيات 
سا لكسعت سجت سبيت ستماألجنبي سلن ب ست ا سلبتلت تثا بيعن سوت ست جزيالسج ت عجلسعت ست التبس .1

 ثماألجنبستالمب ست جبن بسج سجثلساحمي ستثو ن ست مينمي سوتاجمي سوج  بت ستث ا نالس
ت سق ست وزتبت سوت هيتن سوت ج ممن س ستإلالتبي وابميعستإللبتلت سس،ت كت سوامجي ست بم ست احاي 

ست ج سق سم ت ستاق ل سوج  ستالمب ، سبنثماألجنب سابم ست عث   ستإل كابومي لنل ست حكوج  س،ج هور
وسو كسببتجلسس،واعويبست لهنزست ج بق س جنس اسج سالوبسق ساجويلست ج بوعن ستثماألجنبي 

س ست عبت .سكبالمانسإ تيرومينمن سابويلس ت ب ستثماألجنبي ست جانح سق س
س  إ بوبةسو كسمينمن ساحالسج ستا بتبست ا سا نح سالجولستثماألجنبستالمب ست جبن بس .3

وا ليكسوامجي ست  منعن ست جحتي سوجمنعالاهنسعت سس،مينم ستثغبت ستث ا ناليسثميجنوس، تيرتإل
سج ت و وبسبولاست جمنقم سجكست  منعن ستالمبي سج سله سوتمايعن سلزلسج ستاياليست عنجت س

  له سأجب .
سق سااتيلست و  س .2 سيمهر سبجن ت عجلسعت سامهيلسإلبتلت سجمحست ابتجي س تج نبيكستثماألجنبي 

 وم تسيارسج سجثلساعبي ست منق ةست وتحالةسق سميت ستثماألجنبسوا عيتهنسبن  كلست جعتو .س،وت كت  
س،عنبست  ببق سأم بوبةساحاي ستمااثلسأكببس تمينم ست ماالي ست ا سج س  مهنساحاي ستماابتبس .4

وجوتله ست  الجن سموتلسكنم سس،وت جمنمج سق ساحاي سجعالث سجمج   س تا جرسومعبست  نتالة
ا ججي سأرسغيبمنسج سأللساوقيبسبيت ستماألجنبي سجماابةسلن ب س ثماألجنبت ستالمبي سق ست عبت س

 .ب كلسجن س تيرب كلسعنرسوق ستإل
 المصادر 

 التقارير والوثائق -أوالً 
ست عنج س إلح نلسوتثبحن س،(3002-3012ت جبكزيست عبت  س)ت بمالس .1 س،ت اابيبستث ا ناليست ممويس،ت جاليبي 

سب التال.س
سسسب التال.س،إح نتين سمموي س،ت جاليبي ست عنج س إلح نلسوتثبحن س،(3012-3002ت بمالست جبكزيست عبت  س) .3
س(.سس3002(س مم س)4تثماألجنبسب رس)س نمو س،ميت ستثماألجنبس،كبالمان ست عبت سإ تيربتنم سجلتألست وزبتلسق س .2
ةست م بس،امنج سالوبست  بكن سجاعالالةست لممي سق ستث ا نالست عن ج س،(3003ت ج مم ست عببي س  جن ستثماألجنبس) .4

ست كوي .سس،(170ت عالالس)س،ت   تي 
ست كوي .سس،ت جمنخستثماألجنبيسق ست الولست عببي س،(3002ت ج مم ست عببي س  جن ستثماألجنبس) .5
اابيبست ج نبيكستثماألجنبي سس،التتبةست البتمن سوت جعتوجن س،(3012-3002كبالمان ست عبت س)سإ تيرميت ستماألجنبس .2

ستببيل.سس،ت جلنزة
ستببيل.س،ميت ستثح نلس،(3012)ست عبت سكبالمان سإ تيرحكوج سس،وزتبةست اجعيع .7
ستببيل.سس،ب نرست اينمي  مرستثس،ميت ستثح نلس،(3012-3000)ست عبت سكبالمان سإ تيرحكوج سس،وزتبةست اجعيع .0
س،ت او ست عنجت ت مكن سوس مرس،ميت ستثح نلس،(3012-3002)ست عبت سكبالمان سإ تيرحكوج سس،وزتبةست اجعيع ..

ستببيل.سس،جم وبةسملث سغيب
ملث سس،ت حمنبن ست اوجي س مرس،ميت ستثح نلس،(3012-3002)ست عبت سكبالمان سإ تيرحكوج سس،وزتبةست اجعيع .10

سسستببيل.س،جم وبةسغيب
-3013كبالمان س)س تيرجع ست امجي ستثمابتايلي سإلس،(3011)ست عبت سكبالمان سإ تيرحكوج سس،وزتبةست اجعيع .11

ستببيل.س،(3012

ً ثاني  الرسائل واالطاريح  -ا
لمب ست جبن بس الولسججانبةسالوبست مينم ست ماالي سق سل  ستثماألجنبستاس،(3012بيمن سحنارسكنعكس)س،ت ع توك  .1

لنجع سس،كتي ستثالتبةسوتث ا نالس،(غيبسجم وبة)ستعبوح سالكاوبتهس،كبالمان ست عبت سإ تيرسإ  جكست نبةسجن  س
ست عبت .س،ب التالس،ب التال
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 سكبالمان ست عبت سجاليمسإ تيرالوبستإلعثرستث ا ناليسق ساح يزستثماألجنبسق سس،(3011ماسبوهسوت س)س،ت ما بمالي .6
لنجع سس،تبةسوتث ا نالكتي ستإلالس،بمن  سجنلمايب)غيبسجم وبة(س،3010البتم ساحتيتي س عنرسس–ن سأمجو لأببيلسإ

 ت عبت .سس،أببيلس، ثحست الي 

 
 ً  البحوث والدراسات  - ثالثا
ت الولست منجي س"سب ي ساحتيتي سسإ  لمبي ست جبن بةسآ ين سل  ستثماألجنبت ستاس،(3013عنجبستمجنعيلس)س،حاليال .1

س،الموالس،سكتي ستثالتبةسوتث ا نالس،(  بت عالالس)س،جلت سلنجع سموبوزس،كبالمان س"سإ تير تجمنقكسوت ججنعبسق س
ست عبت .

مينمن سامجي ستثماألجنبستالمب ست جبن بسق ست الولست عببي سجكست نبةسجن  سس،(3012معجن سعبنألسمال تس)س،ت حينم  .2
ست عبت .س،ب التالس،(2ت عالالس)س،ت لنجع ست عبت ي س،نالكتي ستثالتبةسوتث ا س،ميبجلت سالمنس، تعبت 

تثماألجنبستالمب ست جبن بسوأألبهسعت سس،(3013تببتميرسميالسعبالت تعيبس)س،أحجالسجببوالسجحجالسوجحجوالس،جتي   .4
 مرسس،ت جبكزست اليجو بتع ست عبب س،(3010-1.70ت مجوستث ا ناليسالبتم س ينمي سعت ست حن  ست ج بي س تجالةس)

سج ب.سسس،ت انمبةس،ت البتمن ستث ا نالي 
ست تعيبس هن س،زكبي .5 س)س،وحم س،عبال تثماألجنبستالمب ست جبن بسق ست اعن ست مينح سس،(3014ا بيالسمعيال

س(.41ت عالالس)س،جلت سكتي سب التالس تعتورستث ا نالي ست لنجع س،كبالمان ست عبت سإ تيرالبتم سع س
جلت سلنجع سس،كبالمان سإ تيرت بيت ستثماألجنبي سق سس،(3013عالمن سقبحن س)س،مبيلسلع بسوت لوتبي س،عبالست ب ن .2

ست عبت .س،الموالس،سكتي ستثالتبةسوتث ا نالس،  ب(ت عالالس)س،موبوز

 
ً رابع  الكتب  -ا
مينم سمعبست  ببستالمب سوعث اهنسبن مينم ست ماالي س)البتم ساحتيتي س آلألنبسس،(3010 حتوسجوم س)س،بوجنبي .1

سس بمن .س،بيبو س،جكاب سحم ست ع بي س،1عس،تث ا نالي س مينم سمعبست  ببستالمب (
س،تثمكمالبي س،التبست لنجع ست لاليالةس،ت عث ن ستث ا نالي ست الو ي س،(3005 هن س)س،عناللسأحجالسوجلاليس،ح يش .3

سج ب.
جبكزسالبتمن ست وحالةسس،لمب ست جعو ن سوت  جنمن ست انمومي تثماألجنبستاس،(3002البيالسجحجوالس)س،جبتت ت من .2

س بمن .س،بيبو س،1عس،ت عببي 
س)س، ت ور .4 سس،(3013عجيبوشسجحمال ست جبن ب ستالمب  ستثماألجنبيسق سل  ستثماألجنب ست جمنخ ت الولسسإ  الوب

س بمن .سس،بيبو س،جكاب سحم ست ع بي س،1عس،ت عببي 
س اموي ستثجاثلسق سجيزت ست جالقوعن س،(3012أجي س)س، يال .5 جكاب سحم سس،1عس،مينم سمعبست  ببسك التة

س بمن .س،بيبو س،ت ع بي 
س،التبست  كبست لنجع س،1عس،تآلألنبستث ا نالي س ثماألجنبت ستثلمبي س،(3007مزياسعبالت جا والسجحجالس)س،جببوال .2

سج ب.س،تثمكمالبي 
س،1عس،لمب ست جبن بسق ستث ا نالستثمثج سوتث ا نالست و ع تثماألجنبستاس،(3010متيجن سعجبس)س،ت هنالي .7

ن س،تثكناليجيو س تم بسوت اوزيك ستثبال .س،عج 
س
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