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 المستخلص                                              
 دَّ عالسياحي وصناعة السياحة ، فيو يُ االستثمار ن القطاع الخاص يمعب دورا أساسيا في إنجاح عممية إ

القطاع الخاص  نأالتجارب في كثير من دول العالم  أثبتت اذالشريك الفاعل في تحريك عجمة التنمية السياحية 
سيادة القطاع  نأالمشاريع السياحية كما  إدارةفي تنمية السياحة وتطويرىا وىو اقدر عمى  أساسيايمعب دورا 

 نأي إلى منافسة حقيقية بين الشركات لصالح المستيمك واالقتصاد القومي ،وعمى الرغم من الخاص سيؤد
القطاع الخاص في العراق تميز  لكنَّ طويمة  مدةاقتصاد السوق منذ  إلىالعراق تحول من اقتصاد طبيعي 

ين االزدىار والتدىور بالتذبذب في االتجاىات التنموية واالستثمارية وتميز االستثمار السياحي في العراق ماب
 .والعشوائية وعدم التوجيو الحقيقي والفعمي من قبل القطاع العام 

استعرض  األوليتألف من ثالثة مباحث ،المبحث  األولفصول، الفصل  أربعةلقد احتوت الرسالة عمى 
لمفيوم النظري  اإلطاراستعرض  النظري لمفيوم التنمية السياحية وتجارب دول ،المبحث الثاني اإلطار

الفصل  ماأاستعرض اثر الخصخصة في االستثمار السياحي . ،المبحث الثالث وأنواعيا وأىميتياالخصخصة 
استعرض مالمح تجربة القطاع الخاص في االقتصاد  األول: المبحث  أيضاثالثة مباحث  الثاني يتألف من

لقطاع الخاص في العراق،المبحث إلى عوامل الضعف والتحديات التي تواجو ا إضافةىم مجاالتو أالعراقي و 
استعرض اتجاىات  المبحث الثالث،والجيات المنظمة لمقطاع الخاص في العراق  لقوانينا أىمتناول  الثاني

التحميمي في فصل الثالث ويمثل الجانب القطاع الخاص نحو االستثمار في مشاريع التنمية السياحية في العراق،ال
القطاع السياحي الخاص في الدخل السياحي  اسيام:  األولالمحور  -محاور : ثمانويتجسد في الدراسة 

اسيام المحور الثالث: ،وتوفير فرص العمل  التوظيفالقطاع السياحي  الخاص في  اسيام،المحور الثاني : 
 قاليماألالقطاع السياحي الخاص في تنمية  اسيامالمحور الرابع: ،القطاع السياحي الخاص في الدخل الحكومي

المحور السادس: ،المال الثابت السياحي رأسالقطاع السياحي الخاص في تكوين  اسيامالمحور الخامس : ،
القطاع السياحي الخاص في  اسيام، المحور السابع: األجنبيةالقطاع السياحي الخاص في توفير العمالت  اسيام

 وقدياحي الخاص في الترويج والتسويق السياحي القطاع الس اسيامالمحور الثامن : ،التعميم والتدريب السياحي 
 فية جتماعيالوا ةقتصاديالا اتوتأثير في  الخاص في فرص االستثمار الحقيقي دور القطاعل منايقيت توصمنا في

ّنو مؤثرا وايجابيا ولككان دورا  االقتصادي في العراق األداءمتغيرات االقتصاد السياحي خصوصا وعمى مجمل 
في القيمة المضافة وتكوين رأس المال الثابت وتمويل ميزانية  اسيامولمستوى الطموح كما في متأرجحا وليس با

 أىميتوىامشي ال يتناسب مع  لو دور أخرىالدولة من الضرائب ودعم ميزان المدفوعات ىذا من جية ومن جية 
ه في التوظيف وتقميص البطالة في المرحمة الحالية والقادمة في التنمية السياحية مثل دور  أً رائد بوصفو قطاعاً 

تطورا أو التي لم تصميا التنمية  األقلوالعدالة في توزيع فرص االستثمار السياحي عمى المناطق  األقاليموتنمية 
السياحي وتنمية الموارد البشرية  اإلنتاجالوطنية ، وكذلك جيوده غير فعالة في الترويج والتسويق وتنويع 

عمل القطاع الخاص  ليةآلتطوير  إستراتيجيةاقترحنا تبني وقد لمعمومات وغيرىا، والتخطيط السياحي وتوفير ا
 .تعمل عمى تحديد الدور المطموب من القطاع الخاص في التنمية السياحية المنشودة


